Regulamin
I. ORGANIZATOR
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie i Augustowskie Towarzystwo Pływackie, ul.
Sucharskiego 15, 16-300 Augustów tel. 87 643 67 58.
www.polmaraton.augustow.pl
www.basenaugustow.pl
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 10 września 2017r. w Augustowie.
2. Start VII Półmaratonu Augustowskiego nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta
po 5 minutach od strzału startera.
3. Długość trasy: 21,0975 km.
4. Trasa posiada atest PZLA
5. Start i Meta Półmaratonu znajdować się będzie przy Amfiteatrze miejskim.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr i będzie przebiegała po
dwóch pętlach.
III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już
znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe
ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i
zejścia z trasy .
IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w odstępach co
ok. 5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.
V. UCZESTNICTWO
1. W VII Półmaratonie Augustowskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do
dnia 10 września 2017 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w VII Półmaratonie Augustowskim muszą zostać zweryfikowani
w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących godzinach:

09 września (sobota) w godzinach 12.00 - 19.00
10 września (niedziela) w godzinach 8.00 – 11.00
Adres Biura Zawodów (09-10 września): Amfiteatr Miejski przy ulicy Zarzecze
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer
startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu oraz czapka biegowa.
4. Odbiór pakietu startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenia
własnoręcznego podpisu na karcie startowej i oświadczeniu o stanie zdrowia. Nie wymaga się
zaświadczenia lekarskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
6. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.polmaraton.augustow.pl
1.1. W przypadku zgłoszenia sztafety, w formularzu zgłoszeniowym w polu „imię” należy wpisać
nazwisko pierwszego zawodnika, w polu „nazwisko”, nazwisko drugiego zawodnika.
2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 06 września 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą
możliwe wyłącznie w siedzibie organizatora ( CSiR ul. Sucharskiego 15 - sekretariat od godziny
8:00 - 15:00 ) oraz w dniu 09 września w Biurze Zawodów VII Półmaratonu Augustowskiego.
3. Dowodem przyjęcia zgłoszenia będzie pojawienie się uczestników na liście startowej
Półmaratonu po wypełnieniu formularza i dokonaniu opłaty.
Uwaga – w dniu 10 września 2017 r. nie będą przyjmowane nowe zapisy.
4. Osobom, które zgłoszą się po 1 września, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu
startowego!!
VII. KLASYFIKACJE
1. Podczas VII Półmaratonu Augustowskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:


klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,



klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn
18-29

55-59

30-39

60-64

40-49

65-69

50-54

70 i starsi

Do klasyfikacji kategorii wiekowej liczony jest rok urodzenia.
2.Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
-

klasyfikacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego K i M, w kategorii wiekowej open
(dotyczy zawodników na stałe mieszkających na terenie województwa podlaskiego)

-

klasyfikacja drużynowa (zawodnicy z jednego klubu). W klasyfikacji liczona jest łączna
suma czasów czterech najlepszych członków drużyny w tym minimum jednej kobiety.

-

klasyfikacja zawodników z Augustowa.

-

klasyfikacja sztafet – 2 x 10,5km w kategoriach męskiej (open), kobiet (open), mieszanej
(open)

-

klasyfikacja PCK Podlasie Tour zgodna z regulaminem Klasyfikacji Honorowych
Krwiodawców oraz Sympatyków Honorowego Krwiodawstwa dostępny na stronie
http://pck.podlasie.pl/ .

-

Klasyfikacja osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach typu „handbike”: kobiety
OPEN; mężczyźni OPEN.

-

Grand Prix Podlasia na 10KM ( zgodnie z odrębnym regulaminem )

3. Zawodnicy startujący w VII Budimex Półmaratonie Augustowskim mogą być klasyfikowani
jednocześnie w Grand Prix Podlasia dokonując zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym w dwóch
klasyfikacjach i wnosząc opłatę jedynie za półmaraton.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą VII Półmaraton Augustowski otrzymują na mecie
pamiątkowe medale.
2. Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet w
kategorii open.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w
klasyfikacjach wiekowych, zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji niepełnosprawnych jeżdżących
na wózkach oraz klasyfikacji sztafet otrzymują pamiątkowe statuetki.
4. Wysokość nagród pieniężnych oraz dodatkowych nagród rzeczowych zostanie podana do
wiadomości na stronie internetowej imprezy do 16 sierpnia 2017r.
5. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 pln brutto zostanie potrącony podatek
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej wypłacanej w polskiej walucie jest wypełnienie i
przekazanie do organizatora niezbędnych informacji wymaganych przez Urząd Skarbowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. OPŁATY
1. Uczestnik VII Półmaratonu Augustowskiego ponosi koszty opłaty startowej (decyduje data
wpłaty a nie zgłoszenia) w następujących wysokościach:
-

do dnia 11 sierpnia 2017 r. - 50 zł, (sztafety – 80 zł)

-

od 12 sierpnia do 01 września 2017r. - 90 zł, (sztafety – 120 zł)

-

wpisowe płatne po 01 września i w dniu zawodów wynosi 130 zł, (sztafety – 160 zł).

2. Uczestnik startujący wyłącznie w Grand Prix Podlasia 10KM ponosi koszty opłaty w
niezmiennej wysokości 50zł.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w 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 pierwszej wpłaty.
4. Opłaty wpisowe należy dokonywać przelewem na konto bankowe Augustowskiego Towarzystwa
Pływackiego Bank BPH – 53 1060 0076 0000 3260 0060 1820 z dopiskiem „półmaraton”.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
6. Z opłaty startowej zwolnieni są: zawodnicy Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego, osoby
które ukończyły 60 lat (rocznik 1957 i starsi) oraz uczestnicy startujący na wózkach.
X. NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA
1. Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy info@basenaugustow.pl odpowiednią
informacje, Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy przed
biegiem. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą
wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 06
września 2017r.
Zabrania się wnoszenia i spożywania w hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie
pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie
biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej
części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego
modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie VII Półmaratonu Augustowskiego bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy
biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na wózkach, rowerach, rolkach,
deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wyrywkowej kontroli antydopingowej.
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 10 września 2017r. do godz.
18.00 na adres mailowy info@basenaugustow.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin.
Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora najpóźniej
w dniu 15 września 2017r.
6. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym,
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać
tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru
startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
7. VII Półmaraton Augustowski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie
zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które
może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
VII Półmaratonu Augustowskiego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych
z procesem organizacyjnym Półmaratonu.

Organizatorzy

