
VIII PÓŁMARATON OSOWIEC 

 

Regulamin biegu 

 

1. Cel imprezy 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, 

- promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki i miejscowości położonych na trasie biegu, 

2. Organizator 

- Marcin Kusio, Paweł Szymaniak, Jacek Walac  

3. Dystans i Trasa 

- bieg odbędzie się w dniu 14 września 2022 roku, 

- trasa biegu poprowadzona jest na terenie powiatu Grodziskiego: Osowiec, Radonie, Książenice, 

  Opypy, Kady, Grodzisk Mazowiecki, Kałęczyn, Janinów, Mościska, 

- trasa jest płaska, 100% asfalt, 

- start i meta: Osowiec ul. Zawiła 13 

- trasa nie jest atestowana, 1 pętla 21,1km, obowiązują zasady ruchu drogowego, 

- trasa będzie oznakowana strzałkami, 

- porzucanie jakichkolwiek śmieci w tym po batonach, żelach, napojach poza miejscem do tego 

  wyznaczonym, jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji, 

- organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, 

- limit czasowy biegu wynosi 3 godziny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Organizatora, limit  

  czasu biegu może zostać zwiększony, 

4. Program imprezy 

- 17.50 otwarcie biura zawodów, 

- 18.00 Start biegu na 21,1 km, 

- 21.00 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, zamknięcie biura zawodów,  

5. Uczestnictwo 

- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu mają ukończone 18 lat, 

- bieg nie jest objęty ubezpieczeniem, każdy uczestnik powinien indywidualnie ubezpieczyć się na 

  własny koszt, 

 



6. Zgłoszenia 

- zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przed startem w biurze zawodów, 

- ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne swojej   

  obecności, 

 7. Świadczenia i opłaty 

- Organizator udostępnia biuro zawodów, gdzie będzie można się przebrać, zagrzać, odpocząć, 

- każdy uczestnik zabezpiecza napoje i pożywienie we własnym zakresie, 

- udział w biegu jest bezpłatny, opłata za medal 15 zł, 

8. Klasyfikacja i nagrody 

- wyniki biegu publikowane będą na stronie maratonypolskie.pl 

- wyniki będą publikowane pod warunkiem udziału i ukończenia biegu przez minimum 3 

  zawodników, 

- nie przewiduje się żadnych nagród rzeczowych i finansowych,  

9. Kontakt: 

Marcin Kusio tel: 503-115-003 

Paweł Szymaniak tel: 603-880-262 

Jacek Walac tel: 602-433-900 

 

 

 

  

 

  


