
Słupsk, dnia 1 luty 2012 r.

REGULAMIN

XVI
MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLICJI 

w PÓŁMARATONIE

pod honorowym patronatem
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

I. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest:
1. Popularyzacja sportu w regionie.
2. Podnoszenie sprawności fizycznej policjantów.
3. Popularyzacja sportu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych.
4. Integracja środowiska policyjnego oraz innych służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
5. Propagowanie współpracy polskiej Policji z policjami innych państw.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest:
1. Szkoła Policji w Słupsku. 
2. Polska Federacja Sportu „Gwardia”.
3. Słupskie Policyjne Towarzystwo Sportowe.
4. Region IPA Słupsk przy Szkole Policji w Słupsku

III. TERMIN I MIEJSCE
Półmaraton odbędzie się 26 maja 2012 r. na trasie Ustka-Słupsk, na dystansie 21km 100m. 
Odprawa techniczna dla uczestników zawodów odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r. o godz. 
20.00 na terenie Szkoły Policji w Słupsku.

IV. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Organizatorzy  zapewniają  funkcjonariuszom  służb  mundurowych  bezpłatne  wyżywienie  
i zakwaterowanie w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystki.

V. OPŁATA STARTOWA
Opłata  startowa  wynosi 50 zł  dla  każdego  zawodnika.  Opłatę  startową  można  wpłacać 
przelewem na konto:

     Słupskie Policyjne Towarzystwo Sportowe
        PKO BP SA Oddział Centrum Słupsk
     nr konta: 50 10 20 46 49 0000 7202 00 53 2556
                   z dopiskiem "Półmaraton"

jak również podczas odprawy technicznej.
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VI. UCZESTNICTWO
1. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć, 

indywidualnie:
- osoby, które ukończyły 18 lat,

reprezentacje:
- Komendy Głównej Policji,
- komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji),
- szkół Policji (kadra i słuchacze),
- Komendy Głównej Straży Granicznej,
- oddziałów Straży Granicznej,
- szkół Straży Granicznej, 
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
- szkół Państwowej Straży Pożarnej,
- Biura Ochrony Rządu,
- grup wojewódzkich IPA lub regionów IPA,
- Policji innych państw.

2. Reprezentacja  może  zgłosić  dowolną  liczbę  zawodników  (wyniki  trzech  najlepszych 
zawodników będą liczone do punktacji drużynowej).

3. Dopuszcza się możliwość startu w zawodach niepełnej reprezentacji (np. jeden lub dwóch 
zawodników).

4. Do  reprezentacji  mogą  być  powoływani  emerytowani  funkcjonariusze  służb 
mundurowych, wymienionych w pkt. 1.

5. Zawodnicy  powinni  posiadać  legitymację  służbową  (funkcjonariusze)  lub  dokument 
tożsamości oraz aktualne badania lekarskie, co jest warunkiem dopuszczenia do biegu.

6. Zawodnicy ubezpieczają się indywidualnie.
7. Bieg będzie się odbywał przy normalnym ruchu drogowym w związku z tym:

- zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,

- zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną 
jezdni i bezwzględnie przestrzegać zasad ruchu drogowego.

8. Warunkiem  udziału  w  imprezie  jest  czytelny  podpis  na  karcie  zgłoszeniowej,  
 pod następującą klauzulą:

„Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem  uczestników  za  szkody  
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Półmaratonie.  
Uczestnicy  startują  na  własną  odpowiedzialność.  Uczestnicy  ponoszą  również  
odpowiedzialność  cywilną  i  prawną  za  wszystkie  wyrządzone  przez  siebie  szkody.  
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia roszczeń  
od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Zobowiązują się do  
przestrzegania  zarządzeń  służb  porządkowych  oraz  postanowień  regulaminu.  
Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi zawodników  
mogą być wykorzystane przez organizatora w internecie, prasie, radiu i telewizji. Swoim 
podpisem  uczestnik  zapewnia,  że  zapoznał  się  z  wszystkimi  warunkami  regulaminu 
zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatora,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,  
poz.83)."
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VII.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do dnia 22 maja 2012 r. na adres:

SZKOŁA POLICJI
ul. Kilińskiego 42
76 - 200 Słupsk

fax cywilny 598 417 372
fax resortowy 74 37 372

e-mail: spslupsk@slupsk.szkolapolicji.gov.pl
Wzór karty zgłoszeniowej będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku. 

Szczegółowych informacji na temat zawodów udzielają:
1. Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Ryszard 

Jakubowski - tel. resortowy MSW 74 37 220 lub telefon miejski 598 417 220. 
2. Prezes Zarządu Słupskiego Policyjnego Towarzystwa Sportowego pan Zenon Bartoś   

- tel. kom. 604 548 926.

VIII.KLASYFIKACJA ZAWODÓW

1. Zawody rozgrywane są w następujących klasyfikacjach:
a) generalna,
b) indywidualna dla służb mundurowych,
c) drużynowa dla służb mundurowych,
c) indywidualna dla służb mundurowych powyżej 40 lat.

2. W zależności od ilości zgłoszeń może być wprowadzona klasyfikacja indywidualna dla 
kobiet.

IX. PUNKTACJA
1. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona dla reprezentacji, które zgłoszą co najmniej 

3 zawodników.
2. Punktowani  będą  trzej  reprezentanci  danej  jednostki,  którzy  zajęli  najwyższe  lokaty, 

według poniższego klucza:
a)     I -   1   pkt
b)    II -   2   pkt
c)   III - 3   pkt
d) …

3. Zwycięzcą zostaje reprezentacja, która uzyska najmniejszą sumę punktów.

X. PROTESTY
Protesty  mogą  być  wnoszone  do  Sędziego  Głównego  Zawodów  za  pośrednictwem 
kierownika reprezentacji w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia zawodów po upływie 2 godz. 30 min.  

od startu.
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2. Zawodnicy pod rygorem dyskwalifikacji biegną prawą stroną drogi.
3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania 

decyzji w sprawach spornych zastrzega się dla Sędziego Głównego Zawodów.

ORGANIZATORZY
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