
Regulamin  
300 Maratonu Joli Witczak  
27 sierpnia 2022, Lusowo 

 

1. ORGANIZATOR  

Jolanta Witczak wraz z Radą Sołecką wsi Lusowo, Gminą Tarnowo Podgórne i OSiR Tarnowo 

Podgórne.  

2. CEL  

Uczczenie ukończenia 300 maratonu Joli Witczak. Promocja sołectwa Lusowo i gminy Tarnowo 

Podgórne. Przedstawienie walorów rekreacyjnych i przyrodniczych Gminy Tarnowo Podgórne, 

Jeziora Lusowskiego i przyległych terenów. Zbiórka charytatywna karmy zwierzęcej na rzecz 

podopiecznych Schroniska Azorek w Obornikach Wielkipolskich i promocja działań na rzecz zwierząt. 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Start i meta biegu przy świetlicy wiejskiej w Lusowie, ulica Ogrodowa. Bieg odbędzie się z 27 sierpnia 

2022 r. Start o godzinie godzine 10:00 sprzed świetlicy, która jest też bazą biegu i biurem biegu. Biuro 

czynne od godziny 8 do 9:30. 

4. TRASA I DYSTANSE 

Trasa nie posiada atestu PZLA. Jest to bieg crossowy. Całkowity dystans biegu to 42,195 kilometrów. 

Bieg odbędzie się na pętli 10,5km. Każdy uczestnik biegu może pokonać dowolną liczbę okrążeń. 

Trasa wiedzie przez ścieżki o naturalnym podłożu wśród okolicznych łąk i lasów. Na trasie będzie 

jeden punkt odżywczy (baza) oraz jeden punkt z wodą (ok. 5 km). Trasa będzie oznaczona szarfami. 

Oznaczony będzie też każdy kilometr. 

5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

Ustalony został limit 150 uczestników. Zgłoszenia przez stronę internetową, jeżeli zostaną miejsca to 

będzie możliwość zapisu w biurze zawodów przed biegiem. Organizator nie przewiduje dopuszczenia 

do biegu osób poniżej 18 roku życia. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne 

badanie lekarskie, bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. 

Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne (karetka). 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY  

Przedstawiona zostanie jedna klasyfikacja – kategoria Open. Oficjalne wyniki opublikowane będą na 

tej stronie oraz w serwisie Maratony Polskie. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.  

7. OPŁATY  



Uczestnictwo jest bezpłatne. W zamian organizatorzy proszą uczestników o przyniesienie karmy dla 

zwierząt, która w całości zostanie przekazana do Schroniska Azorek w Obornikach Wlkp. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Bieg ma charakter koleżeński i towarzyski.  

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair play podczas trwania biegu, dbać o czystość na 

trasie i w miejscu mety oraz przestrzegania wytyczonych tras biegowych i nie zbaczać z nich aż do 

osiągnięcia linii mety.  

Bieg nie jest ubezpieczony.  

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

Organizator nie będzie odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy.  

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

Niniejszy regulamin zostanie wywieszony przed biegiem i każdy zawodnik będzie musiał podpisać, że 

zapoznał się z jego treścią podczas odbioru numeru startowego.  

Więcej informacji udziela Jolanta Witczak - tel. 501 946 594 


