
Regulamin Maratonu na Raty 2018

1. Cele i założenia cyklu biegów:

Popularyzacja biegania, jako najprostszych form rekreacji fizycznej. Propagowanie wśród lokalnej 
społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Umożliwienie 
początkującym biegaczom ukończenia maratonu – na początek w ratach. Poznanie się i integracja 
uczestników.

2. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie  i Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu.

3. Termin i miejsce zawodów:

Odbędzie się 8 poszczególnych etapów, zaczynając od 01.10.2018r. tj. poniedziałek o godzinie 19:00 
według następującego harmonogramu:

I etap 6 km 01.10.2018r.

II etap 6 km 08.10.2018r.

III etap 6 km 15.10.2018r.

IV etap 6 km 22.10.2018r.

V etap 6 km 29.10.2018r.

VI etap 6 km 05.11.2018r.

VII etap 6 km 12.11.2018r.

VIII etap 6 km 19.11.2018r. zakończenie

4. Dystans:

Maratonu podzielony na 8 etapów po 6 km. Aby mieć zaliczony Maraton należy uczestniczyć w 7 
spotkaniach. Jeden termin jest dodatkowy dla osób które będą miały jedną nieobecność.

5. Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych jak i 
amatorów. Mogą uczestniczyć w maratonie także dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów 
prawnych. Warunkiem udziału w biegu jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o 
zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do 
posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

6. Zgłoszenia

Zapisy odbywać się będę w dniu zawodów na miejscu startu od godz. 18.45 do godz. 19.00. Przy 
zapisach każda osoba zobowiązana jest podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność 
klubową lub miejscowość, którą chce reprezentować. Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę 



Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Na każdym etapie należy potwierdzić swoją 
obecność na zawodach.

7. Opłata startowa:

Udział dla wszystkich jest bezpłatny.

8. Klasyfikacja końcowa i nagrody:

Każdy, kto ukończył wszystkie 7 etapów maratonu jest zwycięzcą. Wśród wszystkich uczestników 
rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Zawody nie są przeprowadzane na czas. Organizator nie 
będzie mierzył czasu.

9.Uwagi końcowe:

Każdy uczestnik startuje na własna odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Impreza biegowa odbędzie się bez względu na 
warunki atmosferyczne. Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 
Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we 
własnym zakresie. Organizator nie zapewnia depozytu. Organizator zapewnia szatnię i toalety w 
trakcie trwania imprezy biegowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej na rzeczy 
zaginione w trakcie trwania imprezy biegowej. Uczestnicy imprezy proszeni są o niezaśmiecanie trasy. 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i jego zmian. 


