
 

         

 
R E G U LA M I N 

 
         I Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”, Gorlice-Łużna, 2 maja 2018 
1) Cel imprezy: 
-sportowy –oferta dla mieszkańców Małopolski do aktywnego spędzenia czasu wolnego 
-historyczny-Znaczenie Bitwy pod Gorlicami dla przebiegi I wojny i Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 
-promocyjny-międzynarodowy charakter biegu poprzez udział obywateli państw ,których przedstawiciele 
walczyli podczas Bitwy pod Gorlicami a także  promocja Znaku Dziedzictwa Europejskiego przyznanego 
cmentarzowi woj.nr.123 Łużna: Pustki” przez Komisję Europejską 
 
2) Organizatorzy  

 Organizator główny:  

• Łukasz Bełda, Mszanka 188 ,38-322 Łużna , lukasbelda@wp.pl 
• Oddział Rejonowy PCK , ul. Biecka 9B , 38-300 Gorlice 

 Współorganizatorzy i partnerzy: 
- Akademickie Koło PCK i klub HDKK przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
al.Mickiewicza30, 30-059 Kraków 
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorlicach ,ulica 11 Listopada 84  38-   
300 Gorlice 
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej, ul. Piekarska 1, 38-300 Gorlice 
 
Patronat: 
- Honorowy Patronat Wojewoda Małopolski 
-Konsul Generalny Słowacji Pan Ivan Skoruka 
- Konsul Generalna Węgier Pani Adrienne Körmendy 
-Telewizja Polska S.A 
-Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Wenta 
-Poseł RP Andrzej Czerwiński 
-Poseł RP Elżbieta Zielińska 
-Bank Spółdzielczy w Gorlicach  
 
3) Dystans  
Bieg uliczny na dystansie 21 km(LIMIT CZASOWY 2,5 godz.) 
Zawodnicy ,którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania 
biegu!!! 
 
4) Start i meta: 
-START: GORLICE przed brama cmentarza woj.nr.91 ,ulica Korczaka. 
-META: ŁUŻNA ,cmentarz woj.nr.123 „Pustki” 



 

         

TRASA BIEGU: Ulica Korczaka ,ulica 11-Listopada ,ulica Biecka ,ulica Wyszyńskiego –ulica 
Sikorskiego-rondo W.Witosa –kozica-Mszanka-Wola Łużańska-Szalowa-Łużna. 
 
 
5)Termin 
2 maja 2018(środa)  
Biuro zawodów: od 13.30  (cmentarz PUSTKI, Łużna - Meta) 
START: godz. 15.30 
 
6)Zgłoszenia elektroniczne uczestników biegu. 
Na stronie internetowej: kepasport.pl 
 
7) Biuro zawodów: 
- Łużna , cmentarz nr.123 , Pustki  
Wydawanie numerów startowych i pakietów. 
14.45 – Przewóz zawodników/-czek busem na miejsce startu (z cmentarza nr 123 Pustki, Łużna -> 
na start – cmentarz 91, ul. Korczaka, Gorlice)  
Punkty odżywcze tj. woda : będą na 6 km, 12 km ,18 km. 
 
8) Opłata startowa. 
UCZESTNICY BIEGU STARTUJĄ BEZ OPŁATY STARTOWEJ!!! 
Obowiązuje limit 150 zgłoszeń. 
Informujemy, że jeśli ktoś zrezygnuje z obecnej listy startowej, to można będzie zająć jego/jej miejsc, ale 
trzeba zjawić się odpowiednio wcześnie w Łużnej w Biurze zawodów. 
 
9) Klasyfikacja: 
-klasyfikacja generalna mężczyzn od miejsca 1 do 10 
-klasyfikacja generalna kobiet od miejsca 1 do 10 
 
10) Nagrody 
Miejsca od 1 do 10 nagrody rzeczowe, puchary oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników 
biegu. 
150 uczestników na mecie otrzymuje pamiątkowy odlewany medal. 
 
 
11) Inne sprawy organizacyjne: 
Organizator zapewnia zabezpieczenie trasy(służby porządkowe itp.) oraz elektroniczny pomiar czasu. 
UWAGA! 
PODCZAS TRWANIA BIEGU UCZESTNICY WINNI STOSOWAĆ SIĘ DO PRZEPISÓW RUCHU 
DROGOWEGO!!! Tj. biec prawym pasem jezdni ,gdyż ruch pojazdów nie będzie wstrzymany ,jedynie w 
dwóch krótkich odcinkach na drodze woj.nr.977 będzie częściowo wstrzymywany przez Policję tzw. ruch 
wahadłowy . 
 
12) Dopuszczenie do zawodów 



 

         

W półmaratonie mogą starować zawodnicy i zawodnicy ,którzy ukończyli 18 rok życia. 
Uczestnicy biegu w Biurze Zawodów(przed biegiem ,przy odbiorze pakietów startowych) podpisują 
zobowiązanie ,że biorą w nim udział na własne ryzyko gdyż organizator nie zapewnia uczestnikom biegu 
ubezpieczenia oraz ,ze nie będą domagać się żadnych roszczeń od organizatora w razie poniesienia 
uszczerbku na zdrowiu czy innych szkód oraz ,że akceptują niniejszy regulamin biegu. 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
- Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, 
- Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.  
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie. 
- Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu.  
- Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do 
udziału w biegu długodystansowym. 
- Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy 
- Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez organizatora 
- Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym. 
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 
- Organizator informuje, że nagrody należy odebrać w dniu zawodów, organizator nie wysyła nagród 
pocztą. 
- Organizator informuje, że NIE ma możliwości przepisania numeru startowego na inną osobę. 
- 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. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz 
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-
reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
Organizator 

• Oddział Rejonowy PCK , ul.Biecka 9B , 38-300 Gorlice 
• Łukasz Bełda, lukasbelda@wp.pl 

 
                                                                                                   



 

         

                    

 


