
Zarządzenie Nr   /2023 

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 

z dnia  

 

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu 15 Półmaratonu Dąbrowskiego 

 

Na podstawie § 7 pkt. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przyjętego 

Uchwałą Nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.12.2011 r. 

z późniejszymi zmianami. 

 

ZARZĄDZAM: 

 

§ 1 

 

Wprowadzić REGULAMIN 15 PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO w brzmieniu stanowiącym 

ZAŁĄCZNIK  do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie powierzam KIEROWNIKOWI DZIAŁU SPORTU. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia nr 
Dyrektora CSiR Dąbrowa Górnicza 
z dnia  

 
 

 
REGULAMIN 

15 PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO 

    16.04.2023 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.  

Dane teleadresowe:   

ul. M. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. (032) 261 21 05 

e-mail: sport@csir.pl 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. 15 Półmaraton Dąbrowski odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) 

w Dąbrowie Górniczej.  

2. Start biegaczy nastąpi o godz. 10:00 z ul. Dojazdowej przy Hali Centrum.  

3. Meta biegu znajduje się na parkingu przed Halą Centrum.  

4. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej 

,,Centrum” im. Z. Cybulskiego przy Al. Róż 3 w Dąbrowie Górniczej:  

- 15.04.2023 r. w godz. 10:00 – 18:00, 

- 16.04.2023 r. w godz. 08:00 – 9:30. 

 

III TRASA 

1.   Trasa liczy 21,097 km.  

2.  Opis trasy będzie zamieszczony na stronie:   

     http://csir.pl 

3. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21. 

tel:322612010
tel:322612010
mailto:sport@csir.pl


4. Trasa nie będzie posiadała atestu PZLA. 

5. Na 13 km i 17 km będą znajdowały się punkty medyczne oraz szpital polowy 

na mecie biegu. Na 6km, 13km i 17 km zlokalizowane będą punkty z wodą  

i punkty odżywiania. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia ilości 

w/w punktów.  

6. Na 10 km oraz na 15 km usytuowane będą punkty kontrolne pomiaru czasu. 

7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3:00 h. Po 

upływie tego czasu, każdy kto pozostanie na trasie zobowiązany jest do 

przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem ,,Koniec biegu”. 

8. Kolumnę biegaczy będzie zamykał zespół ratowniczy.   

9. Na trasie będą znajdowały się punkty z WC (zgodnie z opisem trasy). 

10.  Podczas biegu zapewniamy Pacemakerów, którzy będą „prowadzić” 

uczestników na dane czasy, o których poinformujemy w osobnym 

komunikacie. 

 

IV. ZGŁOSZENIA  

 

1. Organizator nie ustala limitu zawodników. 

2. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez rejestrację zawodnika  

na     stronie  www.csir.pl, www.sts-timing.pl do dnia 12.04.2023 r. lub w biurze 

zawodów: 

• Rejestracja wiąże się z koniecznością dokonania opłaty startowej do dnia 

12.04.2023 r. włącznie – liczy się data transakcji płatniczej lub w biurze 

zawodów, 

• Rejestracja oraz wpłata w terminie jest pełnym i prawidłowym zgłoszeniem 

do biegu, od 13.04.2023r. panel rejestracyjny zostanie zamknięty, a opłaty 

przyjmowane będą tylko w Biurze Zawodów.  

• Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz 

zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty 

po rejestracji zgłoszenie uważa się za nieważne.  

• Dokonując zgłoszenia do biegu zawodnik oświadcza, że jest świadomy 

zagrożeń, wynikających z udziału w biegu oraz nie posiada przeciwskazań 

zdrowotnych do startu.   

http://www.csir.pl/
http://www.sts-timing.pl/


3. Zawodnikiem Półmaratonu może być każda osoba, która najpóźniej do dnia  

16 kwietnia 2023 r. ukończy 18 lat. Osoby niepełnoletnie nie będą dopuszczone 

do udziału w biegu.  

4. Weryfikacja i odbiór pakietu startowego będą możliwe wyłącznie w Biurze 

Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty 

lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

5. Organizator dopuszcza odbiór pakietu startowego za zawodnika przez jego 

pełnomocnika.  Należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym przed zamknięciem 

list startowych dane osoby upoważnionej.  

6. Przy odbiorze pakietu startowego, osoba upoważniona okazuje w biurze 

zawodów kod QR. 

7. W przypadku braku danych pełnomocnika w formularzu zgłoszeniowym nie ma 

możliwości odbioru pakietu startowego za zawodnika, nawet jeśli pełnomocnik 

okaże kod QR.  

 

V. OPŁATA STARTOWA 

  

80 PLN – I termin wpłat do 31.03.2023 r. 

90 PLN – II termin wpłat od 01.04.2023r. do 12.04.2023 r. 

150 PLN – wpłaty w Biurze Zawodów   

 

Dane do przelewu:  

Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. 

VeloBank S.A.  

52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 

z dopiskiem - „OPŁATA STARTOWA 15 PÓŁMARATON DĄBROWSKI”  

i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.  

 

Dla posiadaczy kart uprawniających do zniżek obowiązuje następująca 

opłata: 

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL” (25% zniżki) 



60 PLN – termin wpłaty do 31.03.2023 r. 

67,50 PLN – termin wpłaty od 01.04.2023r. do 12.04.2023 r. 

112,50 PLN – wpłata w Biurze Zawodów 

 

„DĄBROWSKA RODZINKA.PL PLUS” (50% ZNIŻKI)  

40 PLN – termin wpłaty do 31.03.2023 r. 

45 PLN – termin wpłaty od 01.04.2023r.  do 12.04.2023 r. 

75,00 PLN – wpłata w Biurze Zawodów 

 

DLA POSIADACZY „OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA” (25% ZNIŻKI)  

60 PLN – termin wpłaty do 31.03.2023 r. 

67,50 PLN – termin wpłaty od 01.04.2023r.  do 12.04.2023 r. 

112,50 PLN – wpłata w Biurze Zawodów 

 

 

1. Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl”, „Dąbrowska Rodzinka.pl Plus” oraz 

„Ogólnopolska Karta Seniora” muszą podczas weryfikacji okazać kartę 

uprawniającą do zniżki opłaty startowej.  

2. Po dokonaniu opłaty startowej i jej zaksięgowaniu zawodnik zostanie 

umieszczony na liście startowej 15 Półmaratonu Dąbrowskiego. 

3. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej. 

4. Zwolniony z opłaty startowej zostanie również każdy uczestnik, który startował 

we wszystkich 14 edycjach Półmaratonu Dąbrowskiego. Zgłoszenia swoich 

startów do weryfikacji należy wysyłać na adres mailowy sport@csir.pl do dnia 

01.04.2023 r.  

mailto:sport@csir.pl


5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Bez względu na przyczynę 

rezygnacji z udziału w biegu organizator nie zwraca opłaty startowej. 

Organizator dopuszcza możliwość przekazania pakietu zawodnikowi 

zarejestrowanemu i opłaconemu na innego uczestnika do dnia 12.04.2023 r. 

po wypełnieniu załącznika nr.1 do regulaminu lub w biurze zawodów w dniu 

15.04.2023 r. w godz. 10:00 – 18:00. 

6. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietu odbędzie się w Biurze Zawodów: 

- 15.04.2023 r. w godz. 10:00 – 18:00, 

- 16.04.2023 r. w godz. 08:00 – 9:30. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wszyscy zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numer startowy 

umieszczony na klatce piersiowej w widocznym miejscu. Brak numeru 

startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. Chip zostanie 

zamieszczony w numerze startowym. 

2. Osoby, które dokonają opłaty startowej do dnia 10.04.2023 r. otrzymają 

imienny numer startowy.  

3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg 

będzie realizowany systemem elektronicznym za pomocą chipa w numerze 

startowym.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe umieszczenie 

chipa. W przypadku, gdy system nie odczyta chipa zawodnik zostanie 

zdyskwalifikowany.  

5. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto. 

6. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, wodę i punkty 

żywieniowe na trasie biegu i na mecie, pamiątkowy medal po ukończonym 

biegu, posiłek regeneracyjny, opiekę medyczną.  

7. Organizator poinformuje w osobnym komunikacie o możliwości zakupu 

koszulki dedykowanej na 15 Półmaraton Dąbrowski. 

8.  Depozyt dla zawodników będzie znajdował się w Biurze Zawodów. 

9.  Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora  

z odpowiedzialności za przechowywanie rzeczy. 

10.  Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani 

wydawane w późniejszym terminie.  



VII. KLASYFIKACJE 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja: 

- generalna kobiet, 

- generalna mężczyzn, 

- kategoria „Dąbrowiaków” (wg dokumentu tożsamości), 

- kategoria „Dąbrowianek” (wg dokumentu tożsamości), 

- kategoria drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin – załącznik  

   nr 2), 

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

Wiekowa KOBIET: Wiekowa MĘŻCZYZN: 

K – 20: 18 – 29 lat M – 20: 18 – 29 lat 

K – 30: 30 – 39 lat M – 30: 30 – 39 lat 

K – 40: 40 – 49 lat M – 40: 40 – 49 lat 

K – 50: 50 – 59 lat M – 50: 50 – 59 lat 

K – 60: 60 lat i starsze M – 60: 60 – 69 lat 

 M – 70: 70 lat i starsi 

 

2. Kategoria wiekowa zostaje utworzona w przypadku sklasyfikowania  

co najmniej trzech zawodników, w przeciwnym razie zawodnicy zostaną 

przyłączeni do młodszej kategorii. 

3. W kategorii „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” klasyfikowane będą osoby 

posiadające dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta  

Dąbrowa Górnicza.  

 

VIII. NAGRODY 

1. Nagrody finansowe otrzymują zawodnicy w klasyfikacji generalnej: 



GENERALNA KOBIET: GENERALNA MĘŻCZYZN: 

I miejsce – 1500 zł. I miejsce – 1500 zł. 

II miejsce – 1000 zł. II miejsce – 1000 zł. 

III miejsce –700 zł. III miejsce – 700 zł. 

 

2. Nagrody finansowe są podane w kwocie brutto. Z wartości nagród pieniężnych 

zostanie potrącony podatek dochodowy zgodny z obowiązującymi przepisami. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i podpisanie 

protokołu odbioru nagrody w Biurze Zawodów.  

4. W kategoriach wiekowych oraz „Dąbrowiaków” i „Dąbrowianek” przyznawane 

są nagrody do III miejsca włącznie. 

5. Nagrody otrzymają również: 

- najstarsza uczestniczka, 

- najstarszy uczestnik. 

6. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu 

wyników na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy przy Biurze Zawodów.  

Po tym czasie Organizator nie przyjmuje protestów.  

7. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn 

nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. 

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119). Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

informuję, że : 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika wydarzenia jest STS-2 s.c.  

T. Kurkowski, M. Kwiatkowski; 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 6. 



2. Współadministratorem danych osobowych Uczestnika wydarzenia jest Centrum 

Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza;  

ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

3. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora 

Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: 

iod@csir.pl,  Tel. 32- 261 20 10 wew. 125. 

4. Dane osobowe Uczestnika 15 Półmaratonu Dąbrowskiego w zakresie (imię  

i nazwisko, miejscowość, nr pesel, data urodzenia, kraj, kategoria wiekowa, 

wizerunek, płeć, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, numer 

konta (tylko osób otrzymujących nagrody pieniężne),  przetwarzane będą na 

podstawie i w celu:   

• art. 6 ust. 1 lit. a – nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego 

sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie w celu marketingowym  

i promocyjnym Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

www. oraz na portalach społecznościowych należących do Urzędu Miasta 

Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Sportu i Rekreacji ;  

• art. 6 ust. 1 lit. b - wypełnienia umowy zawartej z uczestnikiem biorącym 

udział w imprezie sportowej pn. 15 Półmaraton Dąbrowski, polegającej na  

rejestracji uczestników; ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego 

zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki; zapisania  

w skład drużyny; wyłonienia i prezentacji zwycięzców oraz prezentacji 

wyników, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych 

publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców, prezentacji 

list startowych bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej 

Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora; 

przyznania i wydania nagród,. 

• art. 6 ust. 1 lit. c – realizacji obowiązku prawnego rozliczenia podatków,  

w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego  

w razie otrzymania nagrody;  

• art. 9 ust. 2 lit. a – wyrażenie zgody poprzez ujawnienie informacji o dobrym 

stanie zdrowia przed udziałem w imprezie sportowej,  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone 

do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem Danych,  

mailto:iod@csir.pl


w zakresie jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich 

obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku 

archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Uczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.3. 

8. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a  

rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek niezbędny 

by Uczestnik mógł wziąć udział w organizowanej imprezie sportowej. 

Niepodanie danych uniemożliwi realizację celu. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu,  

a także odwołania imprezy w przypadku: 

- Wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, które mogą mieć wpływ na 

przebieg wydarzenia: siłą wyższą w rozumieniu niniejszego regulaminu są 

wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, 

pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie 

któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym regulaminem, 

niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do 

pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności,  

a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu 



powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia 

ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych  

i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, 

wydarzenia związane z wojną, która toczy się za wschodnią granicą RP, 

restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak 

terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, 

epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz 

administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego 

zobowiązań. Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą 

wyższą. 

- Wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń. 

3. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika  

są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Organizator dopuszcza do startu osoby biegające z wózkami oraz poruszające 

się na wózkach z napędem bezpośrednim. 

5. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez Organizatora (ubezpieczenie 

NNW) 

6. W przypadku pozyskania partnera tytularnego nazwa imprezy może ulec 

zmianie.   

7. Organizator umożliwia współpracę z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji 

i przeprowadzeniu imprezy, w tym między innymi umożliwia świadczenie przez 

podmioty trzecie usług bezpośrednio dla uczestników biegu w trakcie trwania 

imprezy na zasadach określonych w porozumieniu o współorganizacji imprezy.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy 

osobnym komunikatem na stronie internetowej www.csir.pl oraz Facebook.  

9. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach 

internetowych www.sts-timing.pl oraz www.csir.pl . 

10. Fakturę VAT może otrzymać każdy z uczestników po uprzednim przesłaniu 

poprawnych danych do jej wystawienia na adres mailowy ksiegowosc@csir.pl 

do dnia 16.05.2023 r.  

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

http://www.csir.pl/
http://www.sts-timing.pl/
http://www.csir.pl/
mailto:ksiegowosc@csir.pl


 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu  
15 Półmaratonu Dąbrowskiego 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZANIA PAKIETU STARTOWEGO UCZESTNIKA 

15 PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO  

 16 kwietnia 2023 r. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres zamieszkania 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

W związku z moją rezygnacją w udziale w 15 Półmaratonie Dąbrowskim przelewam 

na Pana/Panią*: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres zamieszkania 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

wierzytelności wynikające ze zgłoszenia uczestnictwa i opłacenia opłaty startowej  

w 15 Półmaratonie Dąbrowskim 16.04.2023 r., tj. w postaci uprawnienia do wzięcia 

udziału   w imprezie sportowej w moje miejsce oraz otrzymania pakietu startowego 

uczestnika. 

    ……………………………………........................................................................... 

    Data, miejscowość, podpis 

*  
Osoba przejmująca przekazany pakiet startowy w chwili jego przejęcia obowiązana jest okazać do wglądu dokument ze zdjęciem 
potwierdzający wskazane dane osobowe w celu weryfikacji tożsamości uprawnionego do przejęcia uczestnictwa. 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu  
15 Półmaratonu Dąbrowskiego 

 

REGULAMIN 

 KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 

W RAMACH 15 PÓŁMARATONU DĄBROWSKIEGO 

 

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby, 

stowarzyszenia, firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujących pod wspólną 

nazwą. 

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób a maksymalnie 8 osób (w tym przynajmniej 

jednego zawodnika płci przeciwnej).  

3. Zawodników obowiązuje regulamin 15 Półmaratonu Dąbrowskiego.  

4. Zawodnik/Zawodniczka może reprezentować tylko jedną drużynę. 

5. Zawodnik z drużyny musi zaznaczyć chęć reprezentowania danej drużyny podczas 

rejestracji.  

6. Zawodnicy jednego zespołu muszą wpisać taką samą nazwę drużyny podczas 

rejestracji. 

7. Osobą odpowiedzialną za drużynę jest jej kapitan, który: 

- zgłasza grupę biegaczy do klasyfikacji drużynowej, 

- występuje w imieniu drużyny, 

- jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu. 

8. Kapitan zgłasza drużynę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr. 3) dostępnego w Biurze Zawodów w dniu 15.04.2023 r.  

lub 16.04.2023 r. podając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz datę urodzenia).   

9. Za wynik końcowy uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto, w tym 

jednego zawodnika płci przeciwnej. Wygrywa drużyna z najlepszym łącznym 

czasem. 

10. W przypadku, kiedy bieg ukończy mniej niż 4 członków drużyny nie będzie ona 

klasyfikowana. 

11. 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 czas 

najlepszego zawodnika z każdej drużyny. 

12. 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. 

13. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. 

14. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu 

wyników na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy przy Biurze Zawodów. Po tym czasie 

Organizator nie przyjmuje protestów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu  
15 Półmaratonu Dąbrowskiego 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY  

15 PÓŁMARATON DĄBROWSKI 

16 kwietnia 2023 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa drużyny: 
 

Imię i nazwisko 

kapitana: 

 

Telefon 

kontaktowy: 

 

Skład drużyny: Imię i nazwisko Rok urodzenia 

Kapitan 

Zespół 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


