
I. CEL  

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 

2. Promocja Miasta Szczecina. 

II. ORGANIZATOR  

1. Stowarzyszeni K2 Partners, we współpracy z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym w Szczecinie. 

2. Partnerem strategicznym jest Miasto Szczecin. 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2016 roku, start godz. 9.00 

2. Trasa 37. PKO Półmaratonu Szczecin będzie przebiegać ulicami Szczecina - szczegółowa mapa przebiegu 

trasy zostanie podana na stronie biegu w zakładce TRASA. 

3. Start i Meta: Jasne Błonia Szczecin. 

4. Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest PZLA. 

5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach w/g kolejności przydzielonej zgodnie z 

wytycznymi na numerze startowym. Przydział do konkretnej strefy nastąpi według czasu, który biegacz 

zadeklaruje przy rejestracji, jako zamierzony do osiągnięcia na mecie półmaratonu. 

6. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr. 

7. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów - elektroniczny pomiar czasu. 

IV. PUNKTY OD ŻYWIANIA, OD ŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU  

1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 3 km, rozpoczynając od ok. 5 km, ostatni punkt ok. 20 km. 

2. Punkty odżywiania zaopatrzone będą w wodę, napoje izotoniczne i banany. 

3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu: 5, 10, 15, 20 km. 

4. Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), wyjście poza obręb wyznaczonej trasy skutkuje 

dyskwalifikacją. 

5. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. 

6. Trasa półmaratonu zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów. 

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do 

mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”. 

V. UCZESTNICTWO  

1. W 37. Półmaraton Szczecin prawo startu mają osoby, które do dnia 28 sierpnia 2016 roku ukończą 18 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w 37. PKO Półmaraton Szczecin, muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Półmaratonu w dniach 26-27 sierpnia 2016. 

3. Dopuszczenie zawodnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu ( dostępne w biurze zawodów), lub 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu - dostarczonego przez uczestnika. 

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi biegu i osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i służb porządkowych. 

5. Osoby zdyskwalifikowane za doping nie mają mają prawa startu w biegu. 

6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są niezmienne i ostateczne. 



7. Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tkz. wózkach aktywnych z 

napędem bezpośrednim. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą 

ubiegać się o obniżenie opłaty startowej o 50% po przedstawieniu legitymacji poświadczającej 

niepełnosprawność. W tym celu prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem e-

mail: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl . 

8. Ze względu na ograniczenia czasowe zamknięcia trasy organizator nie dopuszcza udziału w biegu wózków 

sportowych typu „handbike” z napędem pośrednim oraz wózków sportowych trójkołowych. 

VI. KLASYFIKACJE  

1. W 37. PKO Półmaraton Szczecin, będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

Generalna – kobiet i mężczyzn 

Wiekowa kobiet i mężczyzn: 

�      K 20, M 20 - rocznik 1998 - 1987 

�      K 30, M 30 - rocznik 1986 - 1977 

�      K 40, M 40 - rocznik 1976 - 1967 

�      K 50, M 50 - rocznik 1966 - 1957 

�      K 60, M 60 - rocznik 1956 - 1947 

�      K 70, M 70 - rocznik 1946 i starsi 

 

Generalna – kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych  z napędem bezpośrednim 

2. Klasyfikacje drużynową obowiązuje osobny regulamin podany poniżej. 

3. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, 

liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych 

netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika) 

4. W wynikach końcowych każdy zawodnik otrzyma informację o czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki 

zostaną przesłane w formie SMS na numer telefonu zgłoszone w formularzu rejestracji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

VII. ZGŁOSZENIA/OPŁATY  

1. Limit opłaconych zgłoszeń: 4000 (łączny limit uczestników na dystansie półmaratonu i biegu na 10 km) 

2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

internetowej www.halfmarathon.szczecin.pl lub osobiście w Biurze Półmaratonu (tylko w dniach 26 - 

27.08.2016 r. jedynie w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników do tego dnia). 

3. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty 



startowej na konto organizatora. 

4. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń: 

�      zgłoszenia + wpłata do 31 maja 2016 –  opłata 65 zł 

�      zgłoszenia + wpłata od 16 lipca do 31 lipca 2016 – opłata 85 zł 

�      zgłoszenia + wpłata do 15 sierpnia 2016  – opłata 120 zł 

Zagłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2016 lub też jeśli 

wyczerpany zostanie limit 4000 opłaconych zgłoszeń  (limit dotyczy obu dystansów łącznie). 

 

Jeśli do 15 sierpnia limit 4000 nie zostanie wyczerpany w biurze zawodów będzie dostępne 30 pakietów 

startowych na Półmaraton w cenie 150 zł. 

5. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora. 

6. Opłaty startowej można dokonać online (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub poprzez 

link w mailu z potwierdzeniem rejestracji), lub przelewem na konto: 

� Nr konta: BRE Bank S.A. 92 1140 2004 0000 3702 7603 5823 

� Odbiorca: Stowarzyszenie K2 Partnes 

� Adres: ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn 

� Tytuł wpłaty: Opłata Startowa Półmaraton Szczecin Imię i Nazwisko, rok urodzenia. 

  

7. Istnieje możliwość dokonania opłaty za większą ilość uczestników w jednym przelewie - należ wówczas 

dopisać do tytułu przelewu - opłata grupowa oraz wszystkie imiona i nazwiska, za które wnoszona jest opłata. 

Jeśli wymagane dane nie zmieszczą się w tytule przelewu, należy wysłać maila z kompletem danych wszystkich 

uczestników, których dotyczy dany przelew. 

8. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji zaznaczyć opcję 

„Faktura” i wpisać dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji 

wpłaty i zostanie wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu. 

9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym. 

Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego 

odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2016 roku. Zgłoszenie przeniesienia 

numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl, 

(informacja taka, powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet startowy i musi zawierać pełne dane 

rejestracyjne osoby przejmującej pakiet).  

10. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty 

wynikające z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy - organizator 

poinformuje uczestnika o tym fakcie drogą mailową. 

11. Honorowi uczestnicy biegu są zwolnieni z opłaty startowej, tj. osoby, które mają udokumentowany start we 

wszystkich edycjach Półmaratonu w Szczecinie (36 edycji - Szczecińska Dwudziestka i Półmaraton Gryfa). 



12. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa 

przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu. 

13. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Półmaratonu: 

� w dniu 26 sierpnia 2016 r. w godz. 17.00 - 21.00 (piątek) 

� w dniu 27 sierpnia 2015 r. w godzinach 10.00 - 20.00 (sobota), 

� w dniu startu nie będzie możliwości odbioru pakietów startowych. 

O umiejscowieniu Biura Zawodów poinformujemy w późniejszym terminie. 

W przypadku odbioru pakietu startowego przez inną osobę należy dostarczyć oświadczenie UPOWAŻNIENIE 

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO. 

 

  14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzyma: 

�      imienny numer startowy wraz z chipem + agrafki 

�      pamiątkową koszulkę biegu (techniczną) 

�      pamiątkowy medal na mecie 

�      napoje (woda, napój izotoniczny) na trasie biegu oraz banany 

�      worek depozytowy (na odzież) 

�      posiłek regeneracyjny w strefie zawodnika 

 

VIII. NAGRODY  

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 37. PKO Półmaraton Szczecin otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

2. W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:(kolejność wbiegnięcia na linie mety) / (miejsca I-III) otrzymują 

pamiątkowe puchary. 

3. W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowanym w/g czasu netto), otrzymują 

za I, II, III pamiątkowe puchary. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w 

wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

5. Dyplom - każdy zawodnik będzie miał możliwość samodzielnego wydruku dyplomu ze strony 37. PKO 

Półmaraton Szczecin po ukazaniu się oficjalnych wyników biegu. 

IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Dane osobowe uczestników 37. PKO Półmaraton Szczecin będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 37. 

PKO Półmaraton Szczecin, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników 3.7 PKO Półmaraton Szczecin będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 37 PKO 

Półmaraton Szczecin obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 



5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 37. PKO Półmaraton Szczecin. Przez przekazanie do 

organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i 

zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika 

informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i 

analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 

883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierując korespondencję na adres organizatora 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym 

zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie 

będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 

X. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Półmaratonu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 

filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 

wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz 

mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - 

reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

5. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko, startując w Półmaratonie wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

7. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków. 

8. Pisemne protesty dotyczące organizacji Półmaratonu przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: 

kontakt@halfmarathon.szczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor 

Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne. 

9. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu (poza depozytem) 

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

piersiach, pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości 



(w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu). 

11. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 

podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się 

zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. 

12. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety półmaratonu. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w 

worki z numerami startowymi w godzinach od 7.00 do 9.40. Wydawanie worków odbywać się będzie za 

okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od 

odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie 

odpowiada. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz 

wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 

14. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której 

wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg 

odbędzie się bez względu na pogodę. 

16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 37. PKO Półmaraton Szczecin. 

17. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu 

zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne 

postanowienia (w całości lub częściowo) zachowują ważność. 

 

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRU ŻYNOWEJ 37. PKO Półmaraton Szczecin 

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne 

zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem. 

2. Drużyna składa się z minimum 8 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby 

członków drużyny. 

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 37. Półmaraton Szczecin. 

Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę. 

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

�      zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, 

�      decyduje o składzie drużyny, 

�      występuje w imieniu drużyny, 

�      kontaktuje się z organizatorami Półmaratonu. 

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę ośmiu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej 

zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 8 wymienionych czasów jest 

najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 8 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) 

reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana. 

6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (nazwę drużyny imiona, nazwiska oraz lata urodzenia, 

oraz wskazanie kto jest kapitanem z nr. telefonu) na adres:  kontakt@halfmarathon.szczecin.pl Zgłoszenia 



drużyn można nadsyłać do 31 lipca 2016 roku. Po 31 lipca jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe 

zgłoszenia nie są możliwe. 

7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie 

wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji 

drużynowej. 

8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej 

decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy 

najlepszych zawodników w drużynie. 

9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. 
 


