
XV Ultramaraton Rowerowy im. Olka Czapnika wzdłuż Zalewu Szczecińskiego - Świnoujście 2015 

Ultramaraton to impreza skierowana do miłośników jazdy rowerem po szosie i odbędzie się w dniach 29 - 

31 maja 2015.  

Tym razem będą do wyboru trzy trasy: MEGA 108 km, GIGA 216 km i ULTRA 324 km oraz trasa rodzinna 

na dystansach (do wyboru) 13 km lub 33 km. 

 

Komunikat techniczny 
"Ultramaraton Rowerowy im. Olka Czapnika wzdłuż Zalewu Szczecińskiego - Świnoujście 2015" 

 przeprowadzony zostanie zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 

na rok 2015. 

 

1. ORGANIZATORZY; 

 Klub Sportowy "UZNAM" Świnoujście 

. 

PARTNERZY; 

 Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński, 

 Miejski Dom Kultury w Świnoujściu 

 Gmina Stepnica, 

 Gmina Wolin, 

 ................... 

 

2. KOMITET ORGANIZACYJNY; 

Komandor maratonu -  Cezary Dobrochowski tel. 667112219, 

Sędzia Główny Maratonu –  ………………… 

Kierownik trasy -   ………………… 

Sędzia Startu i Mety -  ………………… 

Pomiar czasu -   Ultimasport. 

 

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU; 

 Ultramaraton odbędzie się w dniu 29-31.05.2015 

Biuro maratonu, rejestracja uczestników, odprawa techniczna - Miejski Dom Kultury Świnoujście ul. 

Wojska Polskiego 1/1  

Start i Meta na terenie miasta Świnoujście - parking Morskiej Stoczni Remontowej ul. Ludzi Morza 16.  

 

29.05.2015 (piątek)  

godz. 16:00- 20:30 - rejestracja zawodników w biurze maratonu, MDK Świnoujście,  

godz. 20:00 - odprawa techniczna sala teatralna MDK.  

 

30.05.2015 (sobota)  

godz. 06:40 - start grupy do jazdy i biegu,  

godz. 06:43 - start pierwszej grupy na dystansie ULTRA  

godz. 06:30 - 07:00 - rejestracja zawodników na miejscu Start - Meta,  

godz. 08:00 - start pierwszej grupy na dystansie GIGA i MEGA,  

godz. 10:00 - start pierwszej grupy na Dystansie Rodzinnym,  

godz. 14:00 - start Biegu Przełajowego im. Pawła Dodka,  

godz. 21:00 - zamknięcie mety, ogłoszenie i wywieszenie wyników nieoficjalnych,  

godz. 21:30 - koniec przyjmowania protestów- ogłoszenie i wywieszenie wyników oficjalnych, 

godz. 20:00 - impreza integracyjna przy grillu.  

 

31.05.2015 (niedziela)  

godz. 10:00 - uroczyste zakończenie maratonu, sala teatralna MDK Świnoujście. 

  

4. TRASA ULTRAMARATONU, GRUPY STARTOWE; 



 

"XV Ultramaraton Rowerowy im. Olka Czapnika wzdłuż Zalewu Szczecińskiego – Świnoujście 2015" 

przebiegać będzie po trasie według mapy zamieszczonej na stronie maratonu, 

Poniżej znajduje się link do trasy RUNDA - Jedna runda - dystans MEGA, dwie rundy - dystans GIGA, trzy 

rundy - dystans ULTRA.  

Trasy dystansów rodzinnych 13 km MAŁA oraz  33 km DUŻA. 

Grupy startowe po 10 osób, start co 3 minuty. 

 

5. WPISOWE I ZGŁOSZENIA; 

Wpisowe 65 zł od osoby, uczestnik mający ukończone w dniu startu 70 rok życia płaci 5 zł, płatne do 25 

maja 2015 roku oraz 100 zł po tym terminie, Wpisowe na dystans Rodzinny – dorośli 20 zł, dzieci 10 zł.  

  

Jak co roku jest możliwość uczestnictwa w Maratonie i Biegu - wszyscy chętni, którzy chcą uczestniczyć w 

takiej wersji współzawodnictwa wpłacają opłatę startową w wysokości 80 zł. 

 

Wpisowe proszę wpłacać na konto: 

K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście Bank BGŻ O/Międzyzdroje 84 

2030 0045 1110 0000 0189 6010 z dopiskiem "Ultramaraton - imię i nazwisko" 

W przypadku rezygnacji ze startu do 24.05.2015 zwracamy 100 % wpisowego (minus koszt przelewu), od 

25.05.2015 wpisowego nie zwracamy. 

Zgłoszenia i dokonanie wpłaty wpisowego na mniej niż 5 dni przed imprezą nie gwarantuje pełnych 

świadczeń. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz internetowy (w przygotowaniu) ................. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE; 

Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób 

trzecich, 

Zawodnicy mogą uzupełniać żywność i napoje w napotkanych po drodze sklepach, 

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. 

Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika, 

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez 

obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji jazdy lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów 

regulaminu PP jak i niniejszego komunikatu, 

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, 

Za szkody wyrządzone wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, 

Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od 

odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników ultramaratonu w minimalnym zakresie od 

NNW. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, 

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz postanowień zawartych w niniejszym 

komunikacie, 

trofea sportowe nie odebrane w dniu zakończenia można odebrać za pośrednictwem Poczty Polskiej (na 

koszt odbierającego) po uprzednim uzgodnieniu 

 

7. Dokumenty do pobrania; 

Oświadczenie dorosły - klik, 

Oświadczenie młodzież - klik, 

Pozwolenie na start młodzież - klik. 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yetikldujbzvauky
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hatlghdzhkfkeabx
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zvrszrozmuufodvy
http://www.ksuznam.pl/images/pliki/owiadczeniedorosy.xls
http://www.ksuznam.pl/images/pliki/owiadczeniemodzie.xls
http://www.ksuznam.pl/images/pliki/pozwolenie_niepelnoletni_ok.pdf

