
XIX TOYOTA PÓŁMARATON WAŁBRZYCH 

Patronat honorowy: 

Czterokrotny Mistrz Olimpijski – Robert Korzeniowski 
Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej 
 
Imprezy towarzyszące: 
VII Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Zdrowia w półmaratonie 
VII Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników Zakładów Faurecia 
II  Mistrzostwa Polski Pracowników TOYOTA w półmaratonie  
„Bieg Po Zdrowie” na dystansie 10,5 km 
Korona Polskich Półmaratonów. 
 

I. CEL IMPREZY: 
• Popularyzacja biegów masowych. 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

• Promocja Miasta Wałbrzycha w Polsce i na świecie. 

• Wyłonienie zwycięzców Półmaratonu Wałbrzych. 

II. ORGANIZATOR: 
• Prezydent Miasta Wałbrzycha, 

• Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,  

• Stowarzyszenie Biegaj-Zapobiegaj 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
Roman Szełemej, e-mail: prezydent@um.walbrzych.pl 
Dyrektor biegu: 
Mariusz Gawlik, tel. 609-480-038  e-mail: prezes@aqua-zdroj.pl 
Dyrektor sportowy: 
Roman Magdziarczyk tel. 502-115-815 e-mail: magdziarczyk@op.pl 
Kierownik biura zawodów: 
Tomasz Durajczyk, tel. 603-038-727 e-mail: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl 
Biuro Zawodów: 
Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6,  
58-304 Wałbrzych tel. 74 660 93 01, 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl  
strona: www.aqua-zdroj.pl  
W przeddzień i w dniu zawodów biuro mieścić się będzie w Hali Lekkoatletycznej 
przy ul. Chopina 1 

III. TERMIN: 
 
19 sierpnia 2018 r. Start wspólny półmaratonu i Biegu Po Zdrowie - godz. 11.00. 
 

IV. TRASA i DYSTANS: 

Dystans: 21,0975 km. Start i Meta: Rynek w Wałbrzychu. Każdy kilometr trasy 
oznaczony. Trasa: 

• Atestowana, o zróżnicowanej konfiguracji, 

• Ulice starej części Wałbrzycha, nawierzchnia asfaltowa i brukowa, 

• dwie pętle. 
Limit czasu:  3h15min. dla 21 km - Półmaratonu 
                    2h dla 10,5 km – „Bieg po Zdrowie” 
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V. POMIAR CZASU: 
 
W XIX TOYOTA Półmaraton Wałbrzych pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie 
dokonywać firma DATASPORT za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze 
startowym. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i 
sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może 
spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. 

VI. KLASYFIKACJA: 
 
1. Kategorie wiekowe (tylko dystans półmaratonu): 

MĘŻCZYZN ROCZNIK KOBIET 

M18 (16-19) 2002 – 1999 K18 (16-19) 

M20 (20-29) 1998 – 1989 K20 (20-29) 

M30 (30-39) 1988 - 1979 K 30 (30-39) 

M40 (40-49) 1978 – 1969 K 40 (40-49) 

      M50 (50-59) 1968 – 1959 K 50 (50-59) 

M60 (60-64) 1958 - 1954 K 60 (60-64) 

M65 (65-69) 1953 - 1949 M65 (65-69) 

M70 (70 I WIĘCEJ) 1948  I STARSI K70 (70 I WIĘCEJ) 

 
2. Zawodnicy w wieku 16 – 18 lat, startujący za pisemną zgodą rodziców, 

klasyfikowani będą w kategorii M18 
3. Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech 

najlepszych zawodników z danego klubu bez względu na płeć i wiek, pod 
warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności 
decyduje najniższa suma czasów. 

4. Prowadzona będzie również klasyfikacja pracowników służby zdrowia oraz 
pracowników zakładów Faurecia i Toyota obejmująca dwie kategorie: kobiet i 
mężczyzn. 
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani po okazaniu legitymacji służb zdrowia oraz 
karty pracownika Faurecia / Toyota 

 

VII. NAGRODY i ŚWIADCZENIA: 

 

• W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn dla sześciu pierwszych miejsc 
nagrody finansowe, oraz puchary. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i 
mężczyzn: 

I m 2000 zł 

II m 1500 zł 

III m 1000 zł 

IV m 700 zł 



 

• Od nagród przekraczających 760 zł 
pobrany będzie podatek w wysokości 
10% wygranej (art. 21 ust.1 pkt. 68 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający 
nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego 
Urzędu Skarbowego. 
 

• W kategorii drużynowej nagrody za miejsca I – III, puchary i nagrody rzeczowe. 

• W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce 
otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe (200, 100, 50 zł). 
Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą 
nagrodzeni finansowo w kategoriach wiekowych(otrzymują puchar i dyplom za 
miejsce).  

• Przygotowane będą nagrody dla najlepszej wałbrzyszanki i wałbrzyszanina, 
najstarszej i najstarszego uczestnika, oraz niepełnosprawnego. 

• Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu 
będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych ( m.in. 
wycieczki zagraniczne, sprzęt AGD i RTV ) oraz nagrodę główną – 
samochód TOYOTA AYGO. 

• Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymują w 
Biurze Zawodów pakiet startowy. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w 
wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal. Po biegu organizator 
zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. Na trasie znajdować się będą min. 2 punkty 
żywieniowe, a w razie upałów kurtyny wodne. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA: 
 

• Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu: 
www.polmaraton.walbrzych.pl. W przeddzień i w dniu zawodów zgłoszenia i 
odbiór pakietów w biurze zawodów na Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1. 
Biuro czynne: w sobotę 18 sierpnia od 16:00-20:30 i w niedzielę 19 sierpnia od 
7:00-10:00 

• Zgłoszenie udziału w XIX TOYOTA Półmaraton Wałbrzych będzie rozumiane, 
jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się 
do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu 
przez organizatorów. 

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa istnieje możliwość przepisania 
przyznanego pakietu na inną osobę( w kategoriach Toyota i Faurecia  tylko na 
pracownika danej firmy)   

• Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie  www.polmaraton.walbrzych.pl oraz 
w siedzibie WCSiR Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 

IX. UCZESTNICTWO: 
 

• Organizator ustala limit startujących na 3500. Wpisanie na listę startową 
(przyznanie numeru startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej opłaty 
startowej na koncie organizatora.  

• W celu weryfikacji, każdy zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu 
opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail do wydrukowania kartę startową. 
Kartę należy podpisać i przedstawić w biurze zawodów. Jeżeli ktoś nie 
może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże kartę 
osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer startowy w 

V m 500 zł 

VI m 300 zł 
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imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę 
startową oraz własny dokument tożsamości. Zawodnicy odbierający swój 
numer startowy osobiście, którzy nie będą ze sobą mieli w/w karty 
startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia,  
oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź 
prawnych opiekunów(wzór do pobrania na stronie www.polmaraton.walbrzych.pl) 
i zweryfikowali się w biurze zawodów,  

• Dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach 
wyłącznie na dystansie 10,5 km „ Bieg po Zdrowie”, z zastrzeżeniem, że 
podczas trwania biegu na całej jego trasie dziecko znajduje się pod stałą opieką 
osoby pełnoletniej (posiadającej odpowiednie oznakowanie). 

• Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 
potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 
biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095), 

• Ze względów bezpieczeństwa w półmaratonie zabroniony jest udział osób 
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych 
urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. 
Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter 
półmaratonu zabrania się startu z kijkami ( np.: trekingowymi, nordic walking 
itp.). 

• Każdy zawodnik musi wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu  
i zobowiązany jest do jego przestrzegania, 

• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 
 

X. OPŁATA STARTOWA: 
 
Opłata startowa płatna na konto WCS-R Aqua-Zdrój poprzez formularz zgłoszeniowy 
do dnia 16.08.2018 r. do godziny 24.00. 
Tytuł wpłaty: startowe Półmaraton 2018, oraz imię i nazwisko startującego. 
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu 
na konto): 

• 55 zł do 30.04.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 

• 75 zł do 31.07.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 

• 90 zł do 18.08.2018 + 35 zł koszulka techniczna półmaratonu 
 
Po 17 sierpnia opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w 
biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy (w przypadku wolnych 
numerów).  
 
Opłata startowa dla pracowników Toyota i Faurecia  zgodnie z zasadami 
określonymi  w regulaminie szczegółowym Mistrzostw Toyota i Faurecia.     
 
W celu nabycia pamiątkowej koszulki należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 
35zł jednym przelewem z opłatą wpisowego lub dodatkowa opłatą (w tytule przelewu 
należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, rozmiar koszulki, miasto oraz numer 
startowy jeśli jest przyznany do dnia 19 lipca 2018 roku. Po tym terminie koszt 
zakupu koszulki wynosi 50 zł (o ile będą dostępna). 



Pamiątkowe koszulki z biegu będzie można kupić w biurze zawodów osobą  które są 
zapisane lub zgłaszają się w przed dzień lub w dniu zawodów oraz dla wszystkich 
kibiców w kwocie 50 zł za koszulkę.  
Opłata raz uiszczone startowe i pamiątkową koszulkę nie podlega zwrotowi. 
  
LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH 3500 ZAWODNIKÓW ( łączna ilość na 10,5 i 21 
km) 
 
Zwolnieni z opłaty startowej są: 

• Osoby, które ukończyły 65 rok życia, 

• Niepełnosprawni z widoczną niepełnosprawnością (z amputacją kończyny 
dolnej lub górnej). 

 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Wyniki biegu dostępne będą: 

• Dla wszystkich po zakończeniu półmaratonu oraz na stronach 
www.polmaraton.walbrzych.pl,  www.datasport.pl, 

• Dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu 
komórkowego, otrzymają sms po zakończeniu biegu. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie 
biegu). 

3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 
wypadków do kwoty 5000 zł. 

4. Osoby, które nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu, będą 
nieklasyfikowane i nie wezmą udziału w loterii. 

5. Osoby, które z różnych przyczyn nie będą w stanie kontynuować biegu po 
zrobieniu jednej pętli, będą klasyfikowane w ramach Biegu Po Zdrowie, pod 
warunkiem zgłoszenia tego faktu niezwłocznie do organizatora. 

6. Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie i szatnie depozytowe, toalety i 
natryski na terenie hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina. 

7. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być 
przypięty z przodu na piersiach. 

8. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w 
całości lub w części i skracanie trasy. 

9. Organizator przewiduje kontrolę antydopingową (wyrywkowo 2 zawodników w 
klasyfikacji OPEN) 

10. Na trasie półmaratonu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w 
biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np: 
holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją. 

11. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali lekkoatletycznej w Wałbrzychu 
przy ul. Chopina 1 (wymagany własny śpiwór i karimata). 

12. Organizator zapewnia napoje (woda i napój izotoniczny) na trasie i mecie oraz 
posiłek regeneracyjny po biegu. 

13. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 
15. Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie. 
16. Protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego regulaminu, mające 

wpływ na prawa i obowiązki zawodników) przyjmowane są przez Biuro 
Półmaratonu do godziny 15:00 w dniu 20 sierpnia. Rozpatrywane będą do 24 
godzin od otrzymania. 

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
18. Organizator umożliwi korzystanie z noclegów po preferencyjnych cenach. 
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