
 

Skierniewicka Triada Biegowa 

Regulamin 

IX Nocny Półmaraton Skierniewicki 21,0975 km  - 25.06.2022 
 

I. CEL IMPREZY                                                                                                                

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.  

2. Promocja Miasta Skierniewice. 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. 

2. Trucht Maraton Skierniewice 

Patronat : Prezydent Miasta Skierniewice 

Patronat medialny: Radio RSC 

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU  

        1. Bieg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 roku o godz. 22.00 

        2.  Miejsce: Skierniewice 

        3.  Nawierzchnia – asfaltowa 

        4. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godziny 21:30 do 21:50. 

        5. Długość trasy: 21,0975 km – trasa posiada atest PZLA 

 

IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU 

        1. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 5 km, na każdym okrążeniu 

        2.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.  

        3. Pomiar czasu przeprowadzi OSiR Skierniewice 

        4. Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta. 

        5. Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją 

        6.Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić w miejscu wydawania ciepłego posiłku. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

        1. W IX Nocnym Półmaratonie Skierniewickim prawo startu mają osoby, które do dnia 25.06.2022 roku 

ukończą 18 lat 

        2.  Wszyscy zawodnicy startujący w IX Nocnym Półmaratonie Skierniewickim, muszą zostać zweryfikowani w 

Biurze Półmaratonu w dniu 25.06.2022. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na 

podstawie karty  zgłoszenia. 

Osoby podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.  



        3.  Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety Półmaratonu w namiotach 

        4. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

        5. Bieg jest jednym z etapów Skierniewickiej Triady Biegowej. 

 

VI. BADANIA LEKARSKIE  

        1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszenia 

potwierdzający start na własną odpowiedzialność. 

        2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza lub ratownika przed i w 

czasie biegu jest ostateczna. 

 

VII. KLASYFIKACJE  

        1.  W IX Nocnym Półmaratonie Skierniewickim, będą prowadzone: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

OPEN oraz następujące klasyfikacje: 

 wiekowe kobiet: 

K20    do 29 lat      

K30    30 – 39 lat   

K40    40 - 49 lat      

K50    50 – 59 lat   

K60    od 60 lat   

 wiekowe mężczyzn:  

M20    do 29 lat      

M30   30 – 39 lat    

M40   40 – 49 lat     

M50   50 – 59 lat     

M60   od  60 lat          

Warunkiem rozegrania kategorii jest udział co najmniej 5 uczestników. 

Nagrody nie mogą się dublować.  

Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.chronotex.pl 

 

VIII. ZASADY ZGŁOSZENIA 

1. Biuro Półmaratonu będzie otwarte 25.06.2022 od godz. 19:00  nad Zalewem „Zadębie” w Skierniewicach  

ul. Konwaliowa 

2. Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 09.06.2021 - lub w biurze zawodów w dniu 

imprezy Skierniewice Zalew „Zadębie” ul. Konwaliowa w godzinach 19.00 – 21.00 

3.  Zawodnicy wnoszą opłatę startową – przelewem: 

                          do 14.04.2022  -  60,00 zł  (gwarantowany pakiet startowy) 

                          do 12.05.2022  -  70,00 zł  (gwarantowany pakiet startowy) 

http://www.chronotex.pl/


                          do 9.06.2022  -  80,00 zł  (gwarantowany pakiet startowy) 

                          lub w dniu zawodów 100,00 zł gotówką (w ramach możliwości technicznych) 

Zawodnicy i zawodniczki rocznik 1957 i starsi są zwolnieni z opłaty startowej, wpłacają 60,00 zł do 09.06.2022  

w formie kaucji, która zostanie zwrócona w dniu weryfikacji (gwarantowany pakiet startowy). 

4. Opłata startowa w systemie mikropłatności przez stronę zapisów lub w Biurze Zawodów. 

5.  Osoby nieopłacone będą na bieżąco usuwane z listy. 

6.   Zgłoszenia do biegu  przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

 internetowej www.chronotex.pl . 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że  zapoznał się z regulaminem  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb półmaratonu. 

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego – wpisowego z winy banku 

IX. POMIAR CZASU  

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. 

2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. 

3. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie. 

4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto. 

5. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma sms na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Wiadomość 
zostanie wysłana w ciągu 24h.  

 

X. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy zapisani do 09.06.2022, którzy ukończą IX Nocny Półmaraton Skierniewicki otrzymują na 

mecie pamiątkowe medale, pozostali w miarę możliwości technicznych. 

2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji OPEN K i M otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne w 

wysokości: 

I miejsce – 300,00 zł 

II miejsce – 200,00 zł 

III miejsce – 100,00 zł 

3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne w 

wysokości: 

I miejsce – 150,00 zł 

II miejsce – 100,00 zł 

III miejsce – 50,00 zł 

Wśród uczestników, którzy ukończą Półmaraton zostaną rozlosowane następujące nagrody: 

3 vouchery sportowe oraz 3 nagrody gotówkowe o wartości 100,00 zł każda. 

Warunkiem otrzymania nagrody losowanej jest osobista obecność podczas losowania i posiadanie numeru 

startowego. 



Dekoracje zwycięzców i losowanie nagród rozpoczną się ok. godz.01.00  

XI. ŻYWIENIE 

 1. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek i napoje. 

2. Posiłek wydawany będzie na podstawie zwróconego chipa 

 

XII. FINANSOWANIE 

        1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje 

delegujące. 

        2. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy: 

            a) numer startowy + agrafki 

            b) napoje na trasie i mecie, posiłek na mecie 

            c)pamiątkowy gadżet (osoby, które dokonają zgłoszenia i wniosą stosowną opłatę startową do dnia      

09.06.2022, pozostali w ramach możliwości technicznych) 

 

XIII. ZASADY ZACHOWANIA  UCZESTNIKÓW BIEGU 

        1. Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Dyrektora Półmaratonu. 

        2. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora. 

        3. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń 

Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg 

        4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair 

play . 

        5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

        1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu.  

        2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Półmaratonu . Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu 

– decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.  

        3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.  

        4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek 

sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części 

lub w całości. 

        5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Półmaratonu. 

        6. Limit czasowy wynosi 3 godziny - na żądanie sędziego zawodnik jest zobowiązany opuścić trasę. 

        7.Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

        8. Wszelkie ewentualne zapytania prosimy kierować pod nr tel. 500-401-497 oraz 

m.szyszczynska@osirskierniewice.pl 

 

 



 

 

 

Program IX Nocnego Półmaratonu Skierniewickiego  

25 czerwca  2022 (sobota) 

 

19:00 – 21:00  Biuro Półmaratonu – wydawanie numerów startowych 

21:40 – 21:50  Zbiórka zawodników Półmaratonu 

22:00  Start Półmaratonu  

23:15 – 01:00  Finisz zawodników Półmaratonu  

01:00  Dekoracje zwycięzców, losowanie nagród, zamknięcie zawodów 

 

 

                                                                                                               


