
2. MARATON ADDIO POMIDORY 
 

REGULAMIN 
 

Warunkiem udziału w imprezie jest akceptacja i stosowanie się do aktualnych w dniu zawodów 
przepisów sanitarnych. 

 
I. ORGANIZATOR I CHARAKTER ZAWODÓW  

1. Organizatorem maratonu Addio Pomidory – zwanego dalej Biegiem jest Nowotomyski Klub Biegacza 
Chyży.  

2. Kontakt z dyrektorem biegu – Tel. 601539026 lub mailowy kbchyzy@gmail.com 

3. Bieg ma charakter towarzyski i uczestnictwo w nim jest dobrowolne.  

4. Celem jest propagowanie biegów długodystansowych. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I LIMITY CZASOWE  

1. Bieg odbędzie się dnia 10-10-2020, start o godz. 9.00 

2. Baza zawodów mieści się na terenie Ośrodka Szkoleń i Rekreacji Jansowo, ul. Sczanieckiej 23, 64-316 
Kuślin  

3. Biuro zawodów (BAZA) będzie czynne pół godziny przed startem biegu.  

4. Trasa biegu to pętle o długości 14,1 km, a dystans jest wytyczony za pomocą zegarków z GPS.  

5. Pomiar czasu prowadzony indywidualnie przez Uczestników za pomocą urządzeń pomiarowych 
wyposażonych w GPS. Każdy z Uczestników na zasadzie fair play podaje w Biurze zawodów czas 
brutto (nie pauzujemy zegarków np. na punkcie odżywczym) pokonania przez siebie wybranego 
dystansu.  

6. Limit czasowy na pokonanie maratonu to 6 godzin, ale nie jest traktowany dogmatcznie.  

 

III. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat. 
2. Opłata startowa w kwocie 25 zł ( dwadzieścia pięć zł) przyjmowana w dniu zawodów jest 

przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Biegu. 
3. Pobranie numeru startowego przez Uczestnika oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na 

przestrzeganie Regulaminu oraz akceptację udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na 
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać 
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie 
osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 
uprawnia sportów. 

 

IV. ŚWIADCZENIA 

1. Organizator zapewnia miejsce, gdzie można będzie zostawić plecak (Biuro zawodów), lecz nie 
odpowiada za zagubione rzeczy.  

2. Punkty odżywcze (woda, izotonik, owoce)  znajdują się:  
- w Bazie zawodów, 
-  w biesiadniku na terenie Pałacu Wąsowo w Wąsowie  

3. Organizator nie przewiduje nagród i medali. 

4. Posiłek po biegu na terenie Ośrodka. 

 

V. KLASYFIKACJE  

1. Przewiduje się klasyfikację generalną Biegu na podstawie uzyskanych czasów.  

2. Wyniki Biegu będą opublikowane na stronie nkbchyzy.com i portalu Maratony Polskie. 



 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej oraz nie zapewnia żadnego ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się 
udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.  

2. Kolejna edycja w sierpniu 2021. 

 

Stary Tomyśl, dnia 10-09-2020 

Ryszard Bronowicki  

601539026 


