
REGULAMIN MARATONU SZTAFETOWEGO

§ 1. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
Zawody odbędą się pod patronatem i udziałem w biegu Burmistrza Miasta Radzionków

§ 2. TERMIN i MIEJSCE:

Zawody zostaną przeprowadzone  na terenie Parku Księża Góra w Radzionkowie 14 października o 
godzinie 1000

§ 3. ZGŁOSZENIA:

1. Wstępnego zgłoszenia dokonuje kapitan mailem biuro@mosirek.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 
883 344 876. podając nazwę drużyny wraz z nazwą miejscowości oraz podanie swojego imienia i 
nazwiska oraz telefonu. Skład drużyny może zostać podane w późniejszym terminie.

2. Drużyna zostaje zakwalifikowana po przesłaniu pełnego formularza zgłoszeniowego z imionami i
nazwiskami poszczególnych zawodników danej drużyny wraz z numerami zmian, na których 
pobiegnie zawodnik oraz po uiszczeniu opłaty startowej.

3. Pełne zgłoszenia drużyn  przyjmowane będą do  dnia 07.10.2017,  mailem biuro@mosirek.pl  lub 
telefonicznie pod nr tel. 883 344 876. 

4. Limit zgłoszeń wynosi 70 drużyn.
5. Organizator ma prawo zmienić limit zgłoszeń w trakcie trwania zapisów.
6. W przypadku wprowadzenia limitu zgłoszeń o kolejności zakwalifikowania się do zawodów 

decyduje kolejność wpłat opłaty startowej.
7. Opłata startowa wynosi 100zł od drużyny. Wpłatę należy przelać na konto Stowarzyszenia 

„CIDRY LOTAJOM” PKO BP o/Zabrze 27 1020 2401 0000 0502 0474 8465 z dopiskiem 
„III Maraton Sztafetowy ” i nazwą drużyny. 

8. O kolejności zakwalifikowania drużyny do zawodów decyduje kolejność wpłat wpisowego.
9. Zmian w składzie drużyny można dokonywać do 07 października.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach zgłoszonej do 30 września, opłata startowa 

zostanie zwrócona. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

§ 3. UCZESTNICTWO:

1. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 lat, oraz którym stan zdrowia 
pozwala na udział w zawodach.

2. Każda drużyna przed startem musi wypełnić oświadczenie (wzór na stronie internetowej).
3. W biegu sztafetowym będzie mógł wziąć udział zespół składający się z 5 osób reprezentujący daną 

miejscowość  (bez względu na płeć). 
4. Zawodnik nie musi być mieszkańcem miejscowości, którą reprezentuje.
5. Ilość sztafet z danej  miejscowości jest dowolna (wszystkie drużyny muszą mieć nazwę zawierającą 

nazwę miejscowości)
6. Pakiety startowe odbierają w biurze zawodów  kapitanowie drużyn. Biuro będzie się znajdować na 

terenie Kąpieliska MOSIR na Księżej Górze i będzie czynne w dniu zawodów od godz. 8.15 do godz. 
9:40. Osoba odbierająca pakiety musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez 
wszystkich członków sztafety stosowne oświadczenie (do pobrania).
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7. Każdy z zawodników biegu ma obowiązek sprawdzenia na stronie internetowej 
www.mosir.radzionkow.pl czy jest umieszczony na liście startowej i zakwalifikowany do zawodów. 

8. Zawodnicy na prośbę Organizatora powinni przedstawić dokument tożsamości w celu potwierdzenia 
pełnoletniości lub legitymację szkolną w celu potwierdzenia ukończenia 16 lat.

9. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział w zawodach rodzica lub opiekuna prawnego.
3.   Przystąpienie  zawodnika  do  zawodów jest  jednoznaczne  z  akceptacją  zasad  i  reguł 

zawartych  w  Regulaminie Maratonu Sztafetowego Miast oraz w załącznikach.

§ 4. TRASA I ZASADY BIEGU
 

1. Bieg rozgrywany będzie na pętli  2,1 km,  którą każda z drużyn pokonać musi 20 razy (ok. 42 km). 
2. Każdy uczestnik sztafety pokonuje trasę dwukrotnie po dwie pętle (2 x 4,2 km)  w kolejności zgodnej 

do podanej w formularzu zgłoszeniowym.
3. Zmiany w sztafetach odbywać się będą w wyznaczonej strefie zmian (szczegóły w zał. 1)
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe (przygotowane przez organizatora z 

numerem drużyny i numerem zmiany) przymocowane na piersiach.
5. Kolejność startu członków drużyny jest określona w zgłoszeniu. Zawodnik nie może pokonywać trasy 

więcej niż dwukrotnie po dwie pętle. Kolejność w pierwszej jak i drugiej turze musi być taka sama.
6. Pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie. Chipy do pomiaru czasu przymocowane będą do 

pałeczek sztafetowych. Sztafeta, która zgubi pałeczkę nie zostanie sklasyfikowana. 
7. Do klasyfikacji liczony jest czas netto biegu.
8. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Trasa biegu zostanie wyznaczona i odpowiednio oznaczona przez organizatora, a przebiegać będzie  

alejkami parkowymi i o nawierzchni: asfaltowej i szutrowo-trawiastej, o zróżnicowanej konfiguracji.
10. Nagrodami w zawodach będą pamiątkowe medale, poczęstunek oraz dyplomy. Za zajęcie I, II, III 

miejsca zwycięzcy otrzymają statuetki.
11. W zawodach będzie prowadzona tylko klasyfikacja open bez podziału na wiek i płeć.
12. W trakcie trwania zawodów odbędzie się konkurs na najbardziej oryginalne stroje biegowe drużyn. 

Trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Po zakończeniu biegu spośród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
14. Wyniki (czasy) poszczególnych zawodników oraz miejsca w klasyfikacji będą wyświetlane w trakcie 

biegu na monitorze przy linii start-meta.
15. Ostateczna klasyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mosir.radzionkow.pl

§ 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
zawodach lub złożenia w dniu zawodów pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do 
udziału w zawodach biegowych.

2.  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach  na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i urazy powstałe w czasie zawodów oraz w wyniku 
niewłaściwego korzystania z obiektu (urządzeń), nieprzestrzegania regulaminów oraz zasad 
bezpieczeństwa przygotowanych tras.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie 
trwania zawodów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za 
argument w ewentualnych kwestiach spornych.

4. W czasie zawodów wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play.
5. Zawodnik wolniej biegnący przepuszcza zawodnika biegnącego szybciej.
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§ 6. UWAGI KOŃCOWE:

1. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy.
2. Organizator zapewnia zespół sędziowski, opiekę medyczną, numery startowe, pałeczki sztafetowe, 

elektroniczny pomiar czasu, oznakowanie trasy.
3. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
4. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią 

Głównym.
5. W  przypadku  nie  przestrzegania  regulaminu Organizator  zawodów  w porozumieniu  z  Sędzią  

Głównym  zawodów  ma  prawo  do dyskwalifikacji  zawodnika  lub całej drużyny z  zawodów.
6.  Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z  niniejszym regulaminem oraz 

regulaminem obiektu na którym odbywa się impreza.
7. Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one zgodne 

z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez organizatora zawodów w celach związanych z zawodami.

8. Podczas zawodów wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie www.mosir.radzionkow.pl oraz 
portalu społecznościowym Facebook. Każdy zawodnik ma prawo żądania usunięcia zdjęć z swoim 
wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem.

9. Wszelkie protesty należy składać wyłącznie pisemnie w biurze zawodów najpóźniej do 5 min po 
ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika. Organizator wraz z sędzią głównym po rozpatrzeniu 
wniosku podejmuje stosowną decyzję, która będzie ostateczna i nieodwołalna.

10. Interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem są zastrzeżone dla 
organizatorów.


