
 

 

R E G U LA M I N 
III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami” 

Gorlice - Sękowa, 2 maja 2022 
 
1) Cel imprezy: 

− sportowy - oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Małopolski, 
− historyczny  –  upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu I wojny światowej 

i odzyskania przez Polskę niepodległości, 
− promocyjny - międzynarodowy charakter biegu poprzez udział obywateli państw, których przedstawiciele walczyli 

podczas Bitwy pod Gorlicami. 
 
 
2) Organizatorzy: 

− Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 

− Oddział Rejonowy PCK w Gorlicach. 
 
3) Współorganizatorzy i partnerzy: 

− Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 
− Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie; 
− Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach; 
− Miasto Gorlice; 
− Gmina Sękowa; 
− Starostwo Powiatowe w Gorlicach; 
− Uzdrowisko Wysowa S.A. 

 
4) Patronat: 

− Konsul Generalny Węgier Pan Tibor Gerencsér 
− Konsul Generalny Republiki Słowackiej Pan Tomáš Kašaj 
− Konsul Generalny Republiki Austrii Pan Philipp Charwarth  
− Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Pan Michael Gross 
− JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 
− Biuro Programu „Niepodległa” 
− Telewizja Polska S.A. 
− Poseł na Sejm Bogusław Sonik 
− Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska 
− Bank Spółdzielczy w Gorlicach 

 
5) Termin i miejsce: 

Bieg odbędzie się 2 maja 2022r. (poniedziałek). 
Start o godz. 12.00 – Cmentarz Wojenny nr 91 w Gorlicach (Góra Cmentarna), 
Meta – Sękowa Kompleks sportowo-rekreacyjny. 
Uroczyste zakończenie godz. 15.00 – Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej (miejsce rekonstrukcji bitwy). 



 

 

6) Trasa i dystans: 
Bieg uliczny na dystansie 21 km (limit czasowy 2,5 godz.). 
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna), ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, 
Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, 
Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała, Męcina Wielka (kapliczka), Męcina Mała, Sękowa, 
Kompleks sportowo-rekreacyjny-Sękowa (miejsce rekonstrukcji bitwy) - Meta. 

 
Przewóz autobusem zawodników na start o godz. 11.15 z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Biuro Zawodów) 
w Sękowej do Gorlic (Góra Cmentarna). 

 
Pomiar czasu – elektroniczny. 
Punkty odżywcze zlokalizowane na: 6 km (ul. Sosnowa), 11 km (Łysula) i 15 km (kapliczka w Męcinie Wielkiej - nawrót) 
trasy. 

 
7) Biuro zawodów, zgłoszenia: 

Wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 02.05.2022 r. w godz. 
9.00 – 11.15 - kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej. 
Zapisy na stronie internetowej: www.kepasport.pl w zakładce III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod 
Gorlicami” do dnia 29.04.2022r. 

8) Opłata startowa: 
Uczestnicy biegu startują bez opłaty startowej. Bieg jest DARMOWY 
Obowiązuje limit 250 zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 
9) Uczestnicy, klasyfikacja: 

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia po zgłoszeniu na stronie 
www.kepasport.pl oraz podpisaniu stosownych oświadczeń. 
Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn. 

 
10) Nagrody: 

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn puchary, za miejsca 1-10 nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Pamiątkowe medale dla 200 uczestników, którzy ukończą bieg. 

 
11) Sprawy organizacyjne – bezpieczeństwo ruchu drogowego: 

Organizator zapewnia zabezpieczenie trasy (służby porządkowe, Policja, Straż Miejska). 
Ze względu na fakt, że na trasie biegu ruch pojazdów będzie wstrzymany tylko częściowo (ruch wahadłowy) uczestnicy 
biegu mają obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego (biec prawym pasem jezdni) oraz poleceń służb 
porządkowych i Policji. 
Podczas biegu zawodników pilotuje pojazd Policji, za ostatnim zawodnikiem zamykać stawkę będą samochody Pogotowia 
Ratunkowego i Policji. Obowiązuje zakaz zabierania na trasę przedmiotów niebezpiecznych tj. butelek szklanych oraz 
korzystania ze słuchawek i odtwarzaczy muzyki. Każda osoba startująca w biegu zobowiązuje się do przestrzegania 
regulaminu imprezy, przepisów porządkowych i nakazów odpowiednich służb. Łączność na całej trasie z policją, karetką 
pogotowia oraz służbą porządkową zabezpiecza organizator. 
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12) Postanowienia końcowe: 
− każda osoba startująca w biegu oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność, jej stan zdrowia pozwala na udział 

w nim oraz że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 
podczas jej trwania; 

− organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu; 
− odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu; 
− organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy; 
− Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich 

uczestników przed rozpoczęciem imprezy; 
− wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów; 
− nagrody należy odebrać w dniu zawodów osobiście, organizator nie wysyła nagród pocztą; 
− nie ma możliwości przepisania numeru startowego na inną osobę; 
− organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn; 
− organizator nie ubezpiecza uczestników biegu; 
− w przypadku braku możliwości udziału w biegu (po dokonaniu zapisu) organizator obliguje zapisanego o znalezienie 

osoby na swoje miejsce do dnia 27.04.2022r. W przypadku niedopełnienia tej formalności osoba ta nie będzie mogła już 
uczestniczyć w kolejnych edycjach półmaratonu; 

− dla zawodników przewidziano ciepły posiłek po biegu; 
− uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi 

osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych organizatora 
zawodów. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w zawodach; 

− interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi; 
− dodatkowych informacji udzielają: Dyrektor biegu Łukasz Bełda, email: lukasbelda@wp.pl,  

oraz Elżbieta Wojna-Dyląg, organizator, email: dylag@agh.edu.pl, tel. 693 435 295 
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