
REGULAMIN   XX MIĘDZYNARODOWEGO  MARATONU „ SOLIDARNOŚCI”

I. CEL :
1. Uczczenie Ofiar Grudnia 70’i Poległych Stoczniowców
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji

II. ORGANIZATOR :
1. Organizatorem Maratonu jest Stowarzyszenie Maratonu „ Solidarność”
    80-855 Gdańsk ,ul. Wały Piastowskie 24, tel. / +4858/ 346-30-34 
    fax.  /+4858/ 308-42-61, http://maratongdansk.home.pl, e-mail: maratongdansk@home.pl 

III. TERMIN I MIEJSCE :
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2014 roku ulicami Trójmiasta z metą na Starówce 
    w Gdańsku.
2. Start honorowy  : Pomnik Pamięci Ofiar Grudnia  70’– Gdynia ( dawna meta) – Aleja
    Piłsudskiego godz. 9.45
3. Start ostry – godz. 10.00 – Gdynia – Aleja Piłsudskiego ( obok U.M w Gdyni)
4. Meta – Gdańsk – ul. Długi Targ ( Starówka )
5. Długość trasy :42,195 km – trasa posiada atest PZLA i IAAF
6. Trasa oznaczona będzie co 5 km
7. Pomiar czasu w systemie DATA SPORT - oficjalnym czasem jest czas brutto
8. Numer  konta dla wpłat :

Odbiorca : Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24 
80 –855 Gdańsk
BANK : PARIBAS 64 1600 1462 0008 5835 9961 6150
BIC: PPABPLPK

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA , ODŚWIEŻANIA , KONTROLE ORAZ LIMIT 
CZASU:
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km
2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w systemie bramek kontrolnych
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący – 5.30 godzin
Trasa maratonu będzie zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 15.30. Zawodnicy nie 
mieszczący się w limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety 
autobusem z napisem „KONIEC WYŚCIGU”
Uwaga !
Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników !!!!!!!!!

V. UCZESTNICTWO :
1. W XX Maratonie „Solidarności” prawo startu mają osoby ,które do dnia 15 sierpnia 2014 roku
    ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym
    w dniach 14- 15.08.2014r na starcie w Gdyni.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, oraz dowód
    wpłaty opłaty startowej.
4. Szatnie ( autobusy ZKM) ustawione będą w Gdyni na parkingu (vis a vis U. Miejskiego ) 
    w Gdyni.
5. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki  do godz. 9.00. Wydawanie worków odbywać
    się będzie za okazaniem numeru startowego na mecie w Gdańsku. Zagubienie numeru
    startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka
    przez inną osobę .
6. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
7. Uczestników Maratonu obowiązują  przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu 
    i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 5 godz. 30 minut. Zawodnicy ,którzy nie ukończą
    biegu do godziny 15.30 będą niesklasyfikowani.

Ktokolwiek zostanie na trasie po upływie limitu czasu ,ponosi za to odpowiedzialność własną ,
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stosowne do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

9.  Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów poza pojazdami
     organizatora.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków
      odurzających.

Z miasteczka dla zawodników na mecie w Gdańsku  15.08.2014 r około godz. 16.30 odjedzie 
dla chętnych zawodników  autobus do Gdyni na parking przy starcie.

VI. BADANIA LEKARSKIE :

1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na
    liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.
2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed 
    i w czasie biegu jest ostateczna.

VII. KLASYFIKACJA :

W XX MARATONIE „SOLIDARNOŚCI” będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1. Open   ( I – XII m)
2. Kobiet ( I – VI m )
3. Wiekowa kobiet i mężczyzn : 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70- 74 

i powyżej 75 lat
4. Generalna dla członków NSZZ „ Solidarność” –  ( opłacone składki) I, II, III miejsce
5. Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Trójmiasta 
6. Dyplom za ukończenie XX Maratonu „Solidarności” do samodzielnego wydrukowania będzie 

gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.maratongdansk.home.pl ( wyniki ) 
w ciągu 7 dni od imprezy.

Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie www.maratongdansk.home.pl  
i  www.d  atasport.pl     , www.maratonczyk.pl dzień po zawodach.

VIII. ZGŁOSZENIA :

1. Biuro organizacyjne mieści się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
ul. Wały Piastowskie 24 pok. 126 , 58 346 30 34 , fax. 58 308 42 61 , 
e-mail : maratongdansk@home.pl, www.maratongdansk.home.pl. Pod tym adresem nie 
będzie można pobrać pakietu przedmaratońskiego wcześniej.
Od  dnia  14.08.14  do  15.08.2014r biuro  zawodów  będzie  się  mieściło  w  Gdyni  
w Młodzieżowym Domu Kultury  ul. Bema 33 ( przy starcie) tel. 609238988

2. TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 08.08.2014 R  
3. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 08.08.2014 r mają :

• Zawodnicy którzy ukończyli 19 maratonów w Gdańsku –  Maraton „Solidarności”
• Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Dyrektora biegu
• Zawodnicy i zawodniczki ,którzy ukończyli do 15 sierpnia 60 i więcej lat
• Członkowie „Solidarności” z opłaconymi na bieżąco składkami

4. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Organizacyjnym oraz przez formularz zgłoszeniowy na 
stronie  http:maratongdansk.home.pl (zgłoszenia)  .  Tym  samym  zgłaszający  uznaje,  że 
zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji Maratonu.

5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza 
zgłoszenia ( internet , poczta , telefon) i wpływu na konto organizatora opłaty za pakiet 
startowy.
Wpłata będzie widoczna na liście zgłoszeń zaraz po otrzymaniu wyciągu bankowego 
( w ciągu dwóch tygodni).

6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i pakietów przedmaratońskich 
odbywać się będzie w Biurze zawodów w godzinach :

• 14.08.14 r – 10.00 – 22.00
• 15.08.14r  -  6.00  -  8.30
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IX. OPŁATY :

1. Każdy uczestnik XX Maratonu „Solidarności” ponosi koszty opłaty startowej
    ( wpisowego )

• Zgłoszenia do 31 lipca –        70 zł
• Zgłoszenia do 08 sierpnia – 100 zł
• w biurze zawodów 14 i 15 sierpnia – 150 zł ( dot. nowych zgłoszeń i nieopłaconych 

do 08.08)
Po 08 sierpnia zgłoszenia nie będą przyjmowane .W wyjatkowych przypadkach dogłosić 
się będzie można w Biurze Zawodów 14 i 15 sierpnia – opłata startowa –150 zł  . 
Organizator nie gwarantuje wówczas pakietu przedmaratońskiego ).
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku
    przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie ) zawodnik jest
    zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty , jaką winien on był wnieść zgodnie 
    z terminem , w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 
3. Opłata za pomiar czasu jest wliczona w opłatę startową ( chip w numerze startowym )
4. Organizator nie odpowiada za  zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego – przelewu
    opłaty startowej z winy poczty/banku

X. NAGRODY :

1. Nagrody pieniężne będą wypłacone w ciągu 30 dni na konto osoby nagrodzonej po 
zatwierdzeniu wyników przez komisję sędziowską.

2. Zwycięzcy w kategorii OPEN  / I-XII m/ otrzymują nagrody pieniężne.
3. Kategoria kobiet / I-VIm/ - nagrody pieniężne
4. Kategorie wiekowe – I-III m – nagrody pieniężne
5. Trzech najlepszych zawodników   NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne 
6. Trzy najlepsze zawodniczki NSZZ „Solidarność” – nagrody pieniężne ( jeżeli mniej niż sześć 

startujących ,to nagrody zmniejszone o 50%)
7. Najlepsza zawodniczka i zawodnik Trójmiasta – nagrody rzeczowe

Zdobywcom nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

8. Przewiduje się dodatkowe bonusy za uzyskane czasy i rekordy trasy wśród kobiet i mężczyzn.
9. Pula nagród i bonusów zostanie podana na miesiąc przed imprezą
10. Wszyscy uczestnicy ,którzy ukończą bieg w czasie 5,30 h otrzymają pamiątkowy medal

WŚRÓD ZAWODNIKÓW KTÓRZY UKOŃCZĄ MARATON ZOSTANIE 
ROZLOSOWANY WEKENDOWY POBYT W HOTELU HAFFNER W 
SOPOCIE !!!!!!!!!!!!

XI. KONTROLA ANTYDOPINGOWA :

1. Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli antydopingowej wśród zawodników biegu.

XII. NOCLEGI :

1. Organizator zabezpiecza nocleg z dnia 14/15.08.2014r wszystkim którzy na karcie zgłoszeń 
zaznaczą rezerwację .

2. Nocleg bezpłatny – hala GOSiR – Gdynia ( własny śpiwór i karimata ) Ilość materaców na hali 
ograniczona 

3. Nocleg płatny we własnym zakresie : info turystyczna – Gdańsk – tel. +48 58 306 38 65 
             Gdynia  - tel. +48 58 620 77 11
              Sopot   - tel.  +48 58 550 37 83

Rekomendowany  Hotel Haffner – Sopot 
www.hotelhaffner.pl  ceny specjalne na hasło „Maraton
Solidarności” 
Tel. 058 550 99 99  e-mail  office@hotelhaffner.pl

http://www.hotelhaffner.pl/


XIII. ŻYWIENIE :

1. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i pakiet regeneracyjny

XIV. FINANSOWANIE :

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

2. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje :
- numer startowy + agrafki 
- worek na odzież do szatni
- napoje na trasie i mecie
- koszulkę sportową 
- medal
- upominki ufundowane przez sponsorów
- poczęstunek na mecie
- bezpłatny nocleg w hali sportowej

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Organizator  zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu
2. Wszyscy uczestnicy maratonu ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków ( opłacone 

wpisowe)
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby  uczestniczące w biegu bez weryfikacji
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą  posiadać numer startowy z chipem przytwierdzony 

do koszulki z przodu
5. Uczestnik XX Maratonu „Solidarności” rozważył i ocenił zakres ryzyka wiążącego się z 

udziałem w biegu ,startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność
6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia odnośnie biegu na 

własną odpowiedzialność
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów
8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro zawodów w dniu maratonu do godz. 16.00. Protesty 

rozstrzyga Dyrektor Maratonu w ciągu 3 dni. Decyzje Dyrektora są nieodwołalne.
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Maratonu

Gdańsk 03.02.1014r                                                                              Dyrektor Maratonu 
                                               dr Kazimierz Zimny


