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Zasady rywalizacji: 
 
1. Organizatorem wydarzenia sportowego pn. 9 HOCHLAND POŁMARATON DOLINĄ SAMY I 

PYRLANDZKA DYCHA jest Stowarzyszenie Kaźmierz. 

2. Zapisy prowadzone są na stronie www.hochlandpolmaraton.pl do 12 września 2021. 

3. Koszt wpisowego wynosi 25zł - pakiet bez koszulki, 50zł z koszulką techniczną lub ręcznikiem 

(do wyboru) 

4. W trakcie zapisów należy podać prawidłowy adres korespondencyjny, celem wysyłki pakietu 

startowego. 

5. Pakiet startowy składa się z: 

a. numeru startowego 

b. buffki 

c. drewnianego medalu 

d. dla chętnych - koszulka techniczna lub ręcznik – dodatkowa płatność 25zł - należy 

wybrać w formularzu zapisów. 

6. Każdy zapisany uczestnik otrzyma pakiet startowy, który zostanie wysłany najpóźniej 24 

września 2021. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu z winy firmy 

doręczającej. 

7. W zawodach obowiązuje limit zgłoszeń wynoszący 500 osób. 

8. Każdy z zawodników ma do pokonania jeden z wybranych z siebie dystansów: 

a. Bieg na 10 km 

b. Bieg na 21,1km 

c. marsz Nordic Walking na 10km. 

9. Wybrany dystans można pokonać na dowolnej trasie w dniach 24 – 26 września 2021 (do godz. 

23:59). Każdy zawodnik pokonuje dystans na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o 

przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. 

10. Pokonany dystans można zarejestrować dowolnym urządzeniem, ważne, aby umożliwiało ono 

http://www.hochlandpolmaraton.pl/


wykonanie zrzutu ekranu wraz z dystansem i czasem (można przesłać zdjęcie z zegarka lub 

aplikacji).  

11. Pamiętaj, aby zatrzymać zegarek na dystansie nie krótszym niż wybrany. Nawet jeśli 

zatrzymasz zegarek np. na 10,05 km nie koryguj czasu lecz wpisz wynik końcowy. 

12. W celu potwierdzenia pokonania wybranego dystansu, należy zalogować się do swojego 

panelu zawodnika (podczas rejestracji otrzymasz e-mail potwierdzający nadanie numeru 

startowego wraz z dostępem do panelu), aby wprowadzić swój wynik i przesłać zrzut ekranu 

lub zdjęcie z czasem i dystansem z zegarka. Mile widziane zdjęcia z biegu lub marszu. 

13. Zgłoszenie swojego wyniku można wysłać tylko raz. 

14. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę (np. brak zdjęcia pokonanego dystansu z 

czasem). 

15. Ostateczny termin na przesłanie wyników upływa 3 października (o godz. 23:59) 

16. W dniu 4 października udostępnione zostaną listy wyników w poszczególnych kategoriach: 

a. bieg na 10 kilometrów 

b. bieg na 21,1km 

c. marsz Nordic Walking na 10km. 

17. Z uwagi na charakter rywalizacji nie będziemy nagradzać najlepszych wyników. 

18. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: kontakt@hochlandpolmaraton.pl 

19. W trakcie zawodów należy przestrzegać obowiązujących w danym czasie zasad i ograniczeń 

związanych z koronawirusem (SARS-CoV-2). Aktualne informacje na ten temat wraz z 

zaleceniami znajdują się  pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-

zasady-i-ograniczenia 
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