
XV Bieg Naftowy  
Gorlice, sobota 20 maja 2017r.  

 
Uwaga!  

W sobotę, 20 maja 2017 roku, rozegrane zostaną także zawody dla łyżworolkarzy 
K2 Roll and Ski 2017,  I Gorlickie Kryterium Kolarskie a także Marszobieg Rodzinny na dystansie 3km. 

 
1. CEL: 
Promocja Ziemi Gorlickiej – światowej kolebki przemysłu naftowego i nestora polskiej chemii Ignacego Łukasiewicza: 
Promowanie  zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej. 

 
2.  ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Maraton Gorlice 

   
3. DYSTANSE: 

Bieg główny na dystansie 13km (4 pętle po 3.250km) 
Bieg dodatkowy na dystansie 3.250km (1 pętla)  
Marszobieg Rodzinny na dystansie 3.250km - t ogólnodostępny dla całych rodzin z dziećmi na rowerkach, rolkach,  w wózkach. 
Nordic Walking na dystansie 3.250km (1 pętla) 

 
 4. START I META: 

Start i meta wszystkich biegów, Gorlice, ul. Michalusa – w pobliżu Gorlickiego Centrum Kultury. 
 

5. TERMIN: 
20 maja 2017 roku - sobota 
Uwaga: godzina startu biegów i nordic walking jest uzależniona od zakończenia zawodów dla łyżworolkarzy.  
 

6. ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE: 
Zapisy na stronach internetowych organizatorów:  
www.maraton-gorlice.pl 
www.weekendnaftowy.pl 
 
7. BIURO ZAWODÓW/WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH: 
Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 
20.05.2017 od godziny 8.00 do 13.30 (rolki i kolarze), 
20.05.2017 od godziny 8.00 do 14.00  (biegi  i nordic walking), 
 
8. OPŁATA: 
Opłata startowa w wysokości: 
25zł – dystans 13 km (wpłata do 31 stycznia 2017r.) 
30zł – dystans 13 km (wpłata od 01 lutego do 15 maja 2017r.) 
40zł – dystans 13 km (wpłata w dniu zawodów 20 maja 2017r.). 
20zł – dystans 3.25 km (wpłata do 31 stycznia 2017r.) 
25zł – dystans 3.25 km (wpłata od 01 lutego do 15 maja 2017r.) 
30zł – dystans 3.25 km (wpłata w dniu zawodów 20 maja 2017r.) 
 
Uwaga:  wpłaty na konto po 15 maja nie będą odnotowywane na liście startowej.   Jeśli ktoś wpłaci opłatę po 15 maja będzie musiał mimo 
to  uiścić opłatę w biurze zawodów w sobotę wg stawki z dnia zawodów.  Zatem po 15 maja można się nadal rejestrować do zawodów 
internetowo.  Można tez się zapisać  w dniu zawodów,  20 maja w biurze zawodów. Natomiast jeśli ktoś nie wykonał przelewu do 15 maja 
może zapłacić właściwą opłatę startową tylko i wyłącznie w sobotę 20 maja w biurze zawodów w Gorlicach.  

Dzieci do 15 lat oraz osoby powyżej 70 lat startują bez opłaty startowej. 

UWAGA: Rodziny biorące udział w  MARSZOBIEGU RODZINNYM są zwolnione z opłaty startowej pod 
warunkiem, że jedną z osób w rodzinie jest dziecko do lat 15. 

Konto bankowe do wpłat: 
Bank Spółdzielczy w Gorlicach nr rachunku:  92 8795 0005 2001 0006 6888 0001  

 
9. DOWÓZ NA START: 
nie dotyczy 
 
10.  KLASYFIKACJA: 
Bieg na dystansie 13km: 
Klasyfikacja generalna kobiet - miejsca od 1 do 3 
Klasyfikacja generalna mężczyzn  miejsca od 1 do 3 
 

http://www.maraton-gorlice.pl/
http://www.weekendnaftowy.pl/


Klasyfikacja kategorii wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M): 
K1 –  do 29 lat 
K2 – od 30 do 39 lat 
K3 – od 40 do 49 lat 
K4 – od 50 do 59 
K5 -  60 lat i więcej 
 
M1 – do 29 lat 
M2 - od 30 do 39 lat 
M3 – od 40 do 49 lat 
M4 – od 50 do 59 lat 
M5 – od 60 do 69 lat 
M6 –  70 lat  i więcej 
 
Bieg na dystansie 3.250km - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (1-3 miejsca) 
Nordic Walking  3.250 km – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (1-3 miejsca) 
 
11. NAGRODY: 
 
Bieg na dystansie 13km 
Klasyfikacja generalna mężczyzn: 
I miejsce – nagroda rzeczowa   ok. 300zł (brutto)  
II miejsce – nagroda rzeczowa  ok. 200zł (brutto)  
III miejsce – nagroda rzeczowa  ok. 150zł (brutto)  
 
Klasyfikacja generalna kobiet: 
I miejsce – nagroda rzeczowa ok. 200zł (brutto)  
II miejsce – nagroda rzeczowa ok. 100zł (brutto)  
III miejsce – nagroda rzeczowa  ok. 80zł (brutto)  
 
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 
miejsca I-III – nagrody rzeczowe 
 
Bieg na dystansie 3.250 km 
miejsca I-III – nagrody rzeczowe 
 
Nordic Walking  na dystansie 3.250 km 
miejsca I-III – nagrody rzeczowe 
 
12. DLA WSZYSTKICH KOŃCZĄCYCH: 
- okolicznościowy medal, 
- woda mineralna, 
- ewentualnie inne upominki otrzymane od sponsorów i współorganizatorów. 
 
13. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Organizator zapewnia obsługę medyczną, zabezpieczenie trasy elektroniczny pomiar czasu. Pomiar czasu nie dotyczy osób startujących w 
MARSZOBIEGU RODZINNYM 
 
14. TRASA BIEGU 
Trasa maratonu asfaltowa. Podczas trwania zawodów ruch pojazdów będzie całkowicie wstrzymany.  
 
15. DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW: 
 W zawodach mogą startować zawodnicy i zawodniczki: 
     dystans 13 km - którzy ukończyli 16 rok życia, 
     dystans 3,250 km - którzy ukończyli 10 lat 
MARSZOBIEG RODZINNY – bez limitu wieku (dzieci w wózkach, na rowerkach, co kto może). 
 
Do biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy po złożeniu w biurze zawodów wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz po 
uiszczeniu opłaty startowej. 
Zawodnicy niepełnoletni zostaną zarejestrowani po złożeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów lub trenerów. 
 
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
16.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, 
służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora. 
16.2. Organizator  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia jednak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Uczestnicy muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. W biurze zawodów wszyscy zawodnicy są 
zobligowani do podpisana stosownych oświadczeń co do warunków startu w zawodach na własna odpowiedzialność. 
16.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury zawodów. 
16.4. Zgłaszający się do udziału w zawodach uznaje, że zapoznał się z przedmiotowym regulaminem i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania, a także że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i posiada indywidualne ubezpieczenie od skutków 
nieszczęśliwych wypadków. 



16.5. Zgłaszający się do udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i wyraża zgodę 
na rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 
16.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. 
16.7. Poprzez zgłoszenie udziału w zawodach  uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie będą występować z jakimikolwiek roszczeniami 
przeciwko organizatorom i sponsorom biegu, ani przeciwko miastom i gminom przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli 
przez swój udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator 
wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające własne ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby lub 
nieszczęśliwego wypadku), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne ani za stacjonarne. 
Uczestnicy zawodów  startują w zawodach w pełni świadomi swojego uczestnictwa i wynikających z niego zagrożeń i ryzyk i   oświadczają,  iż 
są zdrowi i posiadają wystarczające przygotowanie kondycyjne. Zgadzają  się także  na wyłączenie  z biegu przez służby organizatora, jeśli 
poprzez kontynuacje biegu narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia ich  zdrowiu. 
16.8 Podane w regulaminie program i wysokości nagród mogą ulec zmianie. Aktualne informacje prosimy śledzić na stronie internetowej 
organizatora. 

 
 

17. Informacje uzupełniające: 
W tym samym dniu w Gorlicach, na tej samej trasie ale rzecz jasna o innej godzinie,  rozegrane zostaną zawody rolkarskie  i kolarskie: 

a. K2 Roll and Ski 2017  na dystansach 22km i 42km (w tym Długodystansowy Puchar Polski ) oraz zawody dla nartorolkarzy 
b. Mini Roll and Ski 2017 – zawody rolkarskie dla dzieci do 12 roku życia 
c. I Gorlickie Kryterium Kolarskie  - „czasówka” ze startu wspólnego- na dystansie 22.750m (7 pętli o długości 3.250m). 

 


