
       
 

REGULAMIN 

IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton 

Jaworów - Lubaczów 10 maja 2015 r. 
 

I. ORGANIZATOR 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Rejonowa Rada w Jaworowie  

II. TERMIN, MIEJSCE I TRASA  

1. Maraton oraz sztafeta odbędą się 10 maja 2015 r.  

2. Start z Rynku w Jaworowie  

3. Godzina 9
00

 /czasu polskiego/. 

4. Długość trasy maratonu 42,195 km,  nawierzchnia asfaltowo - gruntowa  

5. Dystans sztafety 4x10548 m. 

6. Przejście granicy – Budomierz.  

7. Trasa będzie oznaczona co 1 km. Oznakowaniem pionowym. 

8. Meta w Lubaczowie na Rynku. 

9. Na trasie od granicy państwa po stronie polskiej przygotowane będą punkty odżywcze co 5 km, 

punkty z wodą co 2,5 km w zależności od temperatury powietrza w danym dniu, orientacyjnie: 

I punkt – na przejściu granicznym w Budomierzu 

II punkt – w miejscowości Wólka Krowicka 

III punkt – w miejscowości Lisie Jamy 

10. Limit czasu biegu – 6 godz.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Prawo startu w Maratonie oraz Sztafecie mają osoby, które do dnia 10 maja 2015 roku ukończyły 

18 lat, zarejestrowały się na stronie do 30 kwietnia 2015 r., oraz wniosły opłatę startową. 

2. Biuro Maratonu i sztafety : 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

Ul. Jasna 1 

37-600 Lubaczów 

Tel. 16 632 87 36  

e-mail: maraton@lubaczow.powiat.pl 

3. Opłaty startowe; 

Maraton - 60,- zł dla wszystkich uczestników; 

Sztafeta – 4x50,- zł = 200,- zł (w tytule imiona i nazwiska uczestników) 

na konto: 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej 

Ul. Wyszyńskiego 31 

37-600 Lubaczów 

Nr 43 9101 0003 2001 0015 9955 0001 z dopiskiem:  



Maraton/sztafeta oraz Imieniem i Nazwiskiem Uczestnika 

Wpłata jest potwierdzeniem uczestnictwa  

Drużyna sztafety liczy 4 osoby, w tym obowiązkowo jedna kobieta. 

Limit uczestników: 200 osób. 

4. Biuro zawodów czynne:  w sobotę 9 maja od godz. 10
00

 do 20
00 

i niedzielę 10 maja  

od godz. 4
00 

do 4
45  

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie (hala sportowa) 

ul. Kościuszki 161 

37- 600 Lubaczów  

5. W biurze zawodów, przy weryfikacji obowiązkowo ważny paszport ! 

6.W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe. 

7. Zawodnicy obowiązkowo wypełniają „Oświadczenie” z własnoręcznym podpisem, że ich stan 

zdrowia pozwala na udział w tym biegu i startują na własną odpowiedzialność. Dokument dostępny 

będzie w Biurze Zawodów. 

8.Zawodnicy rzeczy osobiste oddają zapakowane w workach z naklejonymi nr startowymi do godz. 

4
45

 w wyznaczonym miejscu/depozycie.  

9. W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymują :  

 okolicznościowy upominek  

 worek na odzież  

 gąbkę  

 koszulka 

 

IV. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW MARATONU 

 Na mecie każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal 

 dla najlepszego zawodnika/zawodniczki powiatu lubaczowskiego 

 w klasyfikacji generalnej:  

mężczyźni miejsca I – III nagrody, puchary  

kobiety miejsca I – III nagrody, puchary  

 w kategoriach wiekowych :  

K i M – 18 – 29 lat  

„ 30 – 39  

„ 40 – 49  

„ 50 – 59  

„ 60 - +  

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I – III w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych. Wśród wszystkich uczestników maratonu będą rozlosowane nagrody niespodzianki. 

 

V. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW SZTAFETY: 

 Na mecie każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal 

 Zwycięskie trzy drużyny otrzymują puchar. 

 



 

Postanowienia końcowe:  

Organizator zapewnia:  

 bezpłatny nocleg w hali sportowej w Zespole Szkół w Lubaczowie (karimata, śpiwór we 

własnym zakresie), 

 udostępnienie natrysków dla uczestników po zakończonym biegu, 

 zorganizowanie punktu masażu, 

 opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy 

 transport z Lubaczowa do Jaworowa. 

Pozostałe informacje:  

 pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego, 

 za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada, 

 organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń,   

 wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę, 

 uczestnikom pozalimitowym Organizator nie gwarantuje przywilejów wynikających  

z Regulaminu, 

 wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin, 

 uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu  

i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu, 

 bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy, 

 interpretacje regulaminu należy do Organizatora 

 

Możliwość rezerwacji płatnych miejsc noclegowych w Lubaczowie (koszt po stronie 

zawodników): 

 Hotel - Restauracja U Dina, ul. Kraszewskiego 3, 37- 600 Lubaczów tel.: (16) 632 98 60 ; 

(16) 632 98 61,  tel. kom.: 608 524 638; 

 Hotel Feniks, ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów, tel. (16) 632 95 00; 

 Dom Weselny Markiza, ul. Niemirowska 2, 37-600 Lubaczów, tel. 509 511 940 

 lub 509 809 023; 

 Schronisko w Zespole Szkół w Lubaczowie, ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów,  

tel. (16) 632 8054 

 

KONTAKT 

Koordynator Maratonu: 

Marta Zabrońska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Lubaczowie 

tel. 16 6328735; 607039696 

http://meteor-turystyka.pl/noclegi,kraszewskiego,lubaczow,47.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,lubaczow,0.html
tel:166329500


Józef Kołodziej - maratończyk (osoba wydelegowana przez Organizatora do kontaktów technicznych 

z biegaczami). 

tel. 603 490 091 

Szczegóły organizacyjne maratonu, znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego  

w Lubaczowie, w zakładce - Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów – Jaworów. 

 

 

Ostateczna wersja Regulaminu ukaże się do dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 

Regulamin opracowała: 

Marta Zabrońska  

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 


