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XXII TOYOTA EKO PÓŁMARATON WAŁBRZYCH 

Patronat honorowy:  

• Prezydent Miasta Wałbrzycha - dr Roman Szełemej 
 

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 

• Wsparcie osób niepełnosprawnych 

• Promocja idei Wolontariatu 

 

 

II.  ORGANIZATOR: 

• Prezydent Miasta Wałbrzycha 

• Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne „AQUA - ZDRÓJ”, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 

Roman Szełemej, e-mail: prezydent@um.walbrzych.pl  

Dyrektor biegu: 

Krzysztof Grajek, e-mail: k.grajek@aqua-zdroj.pl 

Dyrektor sportowy: 

Roman Magdziarczyk, e-mail: magdziarczyk@op.pl  

Kierownik biura zawodów: 

Aneta Szewczak,  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 02, e-mail: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl, strona: www.polmaraton.walbrzych.pl Organizator dopuszcza 

możliwość utworzenia dodatkowej lokalizacji Biura Zawodów.  

III.  TERMIN: 
28 sierpnia 2022 r. Start Półmaratonu godz. 10.00 i biegów towarzyszących  godz. 10:10* 

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

• Atestowana, o zróżnicowanej konfiguracji, 

• Ulice Wałbrzycha, nawierzchnia asfaltowa i brukowa, 

• jedna pętla. 

Limit czasu: 3h15min. 

V.  POMIAR CZASU: 

W XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane 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 

niesklasyfikowanie uczestnika. 

 
* Edycja 31.07.2022 dotyczy zmiany godziny startu biegu 

mailto:prezydent@um.walbrzych.pl
mailto:k.grajek@aqua-zdroj.pl
mailto:magdziarczyk@op.pl
mailto:biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl
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http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
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VI.  KLASYFIKACJA: 
1. Kategorie wiekowe (tylko dystans Półmaratonu): 

MĘŻCZYZN ROCZNIK KOBIET 

M18 (16-19) 2006 - 2003 K18 (16-19) 

M20 (20-29) 2002 - 1993 K20 (20-29) 

M30 (30-39) 1992 - 1983 K 30 (30-39) 

M40 (40-49) 1982 - 1973 K 40 (40-49) 

M50 (50-59) 1972 - 1963 K 50 (50-59) 

M60 (60-64) 1962 - 1958 K 60 (60-64) 

M65 (65-69) 1957 – 1953 M65 (65-69) 

M70 (70 i WIĘCEJ) 1952 i STARSI K70 (70 i WIĘCEJ) 

 

2. Uczestnicy w wieku 16 - 18 lat klasyfikowani będą w kategorii M18. 

3. Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech najlepszych uczestników                      

z danego klubu, w tym przynajmniej jedna kobieta, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy 

klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma czasów. 

4. Prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja: 

1) pracowników służby zdrowia – kategoria kobiet i mężczyzn 

2) pracowników firmy Toyota – kategoria kobiet i mężczyzn 

Uczestnicy zostaną sklasyfikowani po okazaniu przy odbiorze numerów startowych legitymacji służby 

zdrowia, albo karty pracownika Toyota.  

5. Klasyfikacja osób z niepełnosprawnością będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach. Regulamin biegu 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową – Bieg Bez Barier - jest zawarty w odrębnym załączniku na 

stronie internetowej w zakładce „Półmaraton". 

VII. NAGRODY i ŚWIADCZENIA: 

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn dla sześciu pierwszych miejsc przewidziano nagrody 

finansowe oraz puchary. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczestnicy odbierający nagrodę powinni posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego 

Urzędu Skarbowego. 

3. W kategorii drużynowej przewidziano nagrody za miejsca I-III. 

4. W kategoriach wiekowych uczestniczki i uczestnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają nagrody 

I m 2000 zł 

II m 1500 zł 

III m 1000 zł 

IV m 700 zł 

V m 500 zł 

VI m 300 zł 
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finansowe (200 zł, 100 zł, 50zł). Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą 

nagrodzeni finansowo w kategoriach wiekowych.   

5. Wszyscy pełnoletni uczestnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu będą mieli szansę 

wylosować jedną  z licznych nagród specjalnych ( m.in. sprzęt AGD i RTV ) oraz nagrodę główną - 

samochód TOYOTA AYGO. Odbiór nagrody następuje po weryfikacji wylosowanego numeru uczestnika                             

z dowodem tożsamości lub paszportem zwycięzcy losowania, zgodnie z odrębnym Regulaminem 

określającym zasady przyznawania  i losowania nagród. 

6. Uczestnicy, którzy zgłoszą się w terminie i dokonają opłaty startowej otrzymują w Biurze Zawodów 

pakiet startowy.  

7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal.  

 
VIII. ZGŁOSZENIA I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH: 

1. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Półmaratonu: 

www.polmaraton.walbrzych.pl. 

2. W przeddzień i w dniu zawodów zgłoszenia i odbioru pakietów można dokonywać w Biurze Zawodów -               

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu, ul. Bolesława Limanowskiego  12*,                                    

e-mail: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl, strona: www.polmaraton.walbrzych.pl Organizator dopuszcza 

możliwość utworzenia dodatkowej lokalizacji Biura Zawodów.  z zastrzeżeniem pkt II Regulaminu. Biuro 

Zawodów czynne: w sobotę 27 sierpnia 2022 r. 16:00-20:00 oraz w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. w godz. 

7:00-9:00.  

3. Odbiór pakietów dla pracowników TOYOTA, służby zdrowia i osób niepełnosprawnych będzie możliwy 

przy wyznaczonym stanowisku. 

4. Zgłoszenie udziału w XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych będzie rozumiane jako zapoznanie się 

zawodników z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji 

celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym dla zapewnienia udziału uczestników w zawodach, 

ich udziału w losowaniu nagród oraz podania wyników zawodów.  

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.polmaraton.walbrzych.pl oraz w siedzibie WCSR 

„AQUA-ZDRÓJ”, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych. 

IX.  UCZESTNICTWO: 

1. Organizator ustala limit startujących na 1500 osób. Wpisanie na listę startową (przyznanie numeru 

startowego) nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej opłaty startowej na rachunku bankowym Organizatora. 

2. W celu weryfikacji, każdy uczestnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą               

elektroniczną, na podany adres e-mail kartę startową. Kartę startową należy wydrukować, podpisać i 

przedłożyć w Biurze Zawodów. Uczestnicy odbierający swój numer startowy osobiście, którzy nie będą 

mieć ze sobą w/w karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

3. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, może go odebrać osoba trzecia posiadająca 

pełnomocnictwo. Musi ona przedłożyć w Biurze Zawodów kartę startową, podpisaną przez osobę, której 

ta karta dotyczy. 

4. Do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy, 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. 

5. Każdy uczestnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.  

6. 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.). 

7. Każdy uczestnik musi wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji                                    

i umieszczenia w komunikacie końcowym, 

8. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania, 

9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu. 

 

 
* Edycja 15.06 zmiana adresu Biura Zawodów 

http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
mailto:biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl
http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
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X.  OPŁATA STARTOWA: 

Opłata startowa płatna drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji do zawodów oraz po wypełnieniu 

formularza zgłoszeniowego do dnia 26.08.2022 r. do godziny 23:55. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu 

jej wykonania. 

Faktura VAT będzie wystawiana wyłącznie na prośbę zainteresowanego. Aby ją otrzymać w formularzu 

zgłoszeniowym należy podać pełne dane kontrahenta (nazwa,adres,NIP); osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres). 

Nie wypełnienie (na etapie zgłoszenia) pola z danymi do faktury uniemożliwi wystawienie faktury w późniejszym 

terminie. 

Harmonogram opłaty startowej: 

  do 30.04.2022 do 30.06.2022 do 23.08.2022 
W biurze 
zawodów                   

27-28.08. 2022 

Opłata startowa 90.00 zł 100.00 zł 120.00 zł 150.00 zł 

Opłata startowa dla wałbrzyszan 80.00 zł 90.00 zł 100.00 zł 150.00 zł 

 

LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH - 1500 UCZESTNIKÓW ( łączna ilość na 21 km i w biegach towarzyszących) 

Zwolnieni z opłaty startowej są: 

1. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, 

2. Osoby z niepełnosprawnością ruchową za okazaniem dwóch dokumentów: 

a) Dowodu tożsamości 

b) Orzeczenia o niepełnosprawności (wymagany symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R). Szczegóły 

w Regulaminie biegu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na stronie internetowej w zakładce 

„Półmaraton". 

XI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA: 

1. Po uiszczeniu opłaty uczestnictwa w biegu Organizator dopuszcza zwrot wpłaconych środków                             
w  następujących sytuacjach:  

a)   decyzją Organizatora bieg nie odbędzie się lub jego data zostanie zmieniona z obecnej, tj. 28 sierpnia 
2022 r. na inną a Uczestnik nie będzie chciał brać udziału w biegu w innym terminie. W tym przypadku 
kwota zwrotu będzie równa kwocie wpłaconej przez Uczestnika,  

b)   na pisemny wniosek Uczestnika w przypadku rezygnacji z udziału w biegu. Kwota zwrotu zostanie 
pomniejszona o 15 zł kosztów operacyjnych.  

2. Wnioski o rezygnację z udziału w Biegu złożone po dniu 31 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane,                            
a   Organizator nie będzie dokonywał zwrotu uiszczonych wcześniej opłat startowych.  

3.  Wniosek o rezygnację należy przesyłać drogą mailową na adres: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl  
 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wyniki biegu dostępne będą: 

a) dla wszystkich po zakończeniu Półmaratonu, na stronach www.polmaraton.walbrzych.pl oraz stronie 

firmy dokonującej pomiaru czasu, 

b) dla tych, którzy podają na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – w formie 

wiadomości tekstowej sms po zakończeniu biegu. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną 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. Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, szatnie depozytowe i toalety na terenie Biura Zawodów. 

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

Osoby, które dokonają opłaty startowej do 20.08.2022 otrzymają imienny numer startowy. Po tym 

mailto:biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl
http://www.polmaraton.walbrzych.pl/
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terminie numer nie będzie posiadał imienia uczestnika biegu. 

7. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części                        

i skracanie trasy. 

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

9. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem 

startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowała dyskwalifikacją. 

10. Organizator zapewnia napoje (woda i napój izotoniczny) na trasie i mecie oraz ciepły posiłek regeneracyjny  

 po zakończeniu biegu.  

11. Na trasie znajdować się będą 3 punkty żywieniowe, a w przypadku upałów dostępne będą kurtyny wodne. 

12. Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny oraz napoje. 

13. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej . 

16. W razie wystąpienia w dniu biegu takiego obowiązku lub dodatkowych obostrzeń związanych                      

z zarażeniami COVID-19, uczestnik może zostać zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia 

przed odbiorem pakietu startowego, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz 

nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, jak również w ciągu określonej 

liczby dni nie posiadał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

18. Protesty (w tym dotyczące naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, mające wpływ na prawa                                

i obowiązki zawodników) przyjmowane są przez Biuro Półmaratonu do godziny 14:00 w dniu 28 sierpnia 

2022 r. Protesty będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wpływu do 

Organizatora. 

19. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

20. Organizator umożliwi korzystanie z noclegów po preferencyjnych cenach w hotelu AQUA-ZDRÓJ.  

21. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu rozgrywania biegu ze względu na wystąpienie lub 

prognozę wystąpienia siły wyższej ogłoszoną przez właściwe instytucje.   

22. Organizator zastrzega prawo do zmiany ilości uczestników biegu, ze względu na możliwość 

wprowadzenia limitów uczestników imprez masowych, na skutek występowania w naszym kraju stanu 

epidemii.  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji o udziale w biegu decydować będzie kolejność 

dokonywanych zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych.  

23. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
XIII. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). 

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XII. 1. obejmuje publikację: imienia, nazwiska, roku 
urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer                 
1 do niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu XXII Toyota Eko Półmaratonu Wałbrzyskiego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
XXII TOYOTA EKO PÓŁMARATONU WAŁBRZYSKIEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO): 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-
ZDRÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6 (58-304 Wałbrzych).  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, 
tel./fax +48 74 848 84 94. 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, pesel, nip, telefonu, adresu e-mail, stanu 
zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców). 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji " XXII TOYOTA EKO PÓŁMARATONU 
WAŁBRZYSKIEGO" na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora w tym: promocji zawodów sportowych, realizacji 
marketingu bezpośredniego oraz obsługi zgłoszeń; 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, 

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dobrowolnej zgody, przy czym podanie danych osobowych w formularzu 
rejestracyjnym będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie,  

• art. 9 ust. 2 lit a)  - wyraźnej zgody, w przypadku zbierania danych osobowych w zakresie danych 
dotyczących zdrowia 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym. 
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach 

promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą danych będzie również Facebook Ireland 
Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

7. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Twoje dane mogą być udostępniane partnerom 
Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości 
skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących 
danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia biegu, tj. 28 sierpnia 2022r.   
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
10. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 
13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zakwalifikowania uczestnika do udziału w XXII TOYOTA EKO 
PÓŁMARATONU WAŁBRZYSKIEGO". 

14. W oparciu o dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Załącznik nr 2 do Regulaminu XXII Toyota Eko Półmaratonu Wałbrzyskiego 

 

 Regulamin klasyfikacji drużynowej w ramach XXII TOYOTA EKO Półmaratonu Wałbrzyskiego 

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, 
inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem. 

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia 
liczby członków drużyny.  

3. Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin XXII Półmaratonu 
Wałbrzych. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę. 

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

• zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, 

• decyduje o składzie drużyny 

• występuje w imieniu drużyny 

• kontaktuje się z organizatorami biegu 
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej 

uczestników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów 
jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub 
biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana. 

6. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania 
zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe. 

7. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz daty urodzenia i numery 
startowe zawodników) na adres: biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl na załączonym formularzu. Zgłoszenia 
drużyn można nadsyłać do 25 sierpnia 2022 roku. Po 25 sierpnia 2022 r. jakiekolwiek zmiany w składach 
drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe. 

8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie 
wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji 
drużynowej. 

9. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji 
końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych uczestników (wyższa – wyższe miejsce),                
a następnie czasy najlepszych uczestników w drużynie. 

10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. 
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi                             

XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych.  
12. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

  

mailto:biuro.polmaraton@aqua-zdroj.pl
http://polmaratonwarszawski.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/formularz_druzyna.xls
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 
w ramach XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych 

 
 

Nazwa drużyny:         

          

Imię i nazwisko 
kapitana: 

        

Telefon kontaktowy:         

E-mail kontaktowy:         

          

Skład drużyny: Imię i nazwisko Rok urodzenia Numer startowy   

1       kapitan 

2         

3         

4         

5         

 

 


