
 

 

 

 

 

39. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE KOBIET 

R E G U L A M I N  

1. Kierownictwo 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Termin i miejsce  

7 kwietnia 2019, Dębno 

3. Organizator 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, ul. Jagiełły 1 , 74-400 Dębno 

(095) 760 24 36 , prompt@wp.pl , http://www.maratondebno.pl/ 

4. Konkurencja – Maraton Kobiet 

5. Warunki uczestnictwa 

Do startu w 39. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet prawo startu mają wyłącznie obywatelki 

Rzeczypospolitej Polskiej, które do dnia 7 kwietnia 2019 roku ukończą 18 lat, posiadające ważną na sezon 

2019 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

6. Program 

Rywalizacja w 39. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet odbędzie się na trasie posiadającej atest 

PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5 km (trasa wytyczona jest ulicami Dębna oraz 

poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej (98% ) oraz kostce brukowej (2%)). 

Trasa: 42,195 km , 4 pętle - dwie ulicami Dębna i dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry- Dębno. 

Start: Dębno, ul. Kostrzyńska 14, godz.10.00. 

Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.15.00. 

7. Nagrody 

W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodniczki otrzymują medale. 

Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem 46. Maratonu Dębno 

2019. 

8. Zgłoszenia 

Do 39. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA. 

System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 15:00 w dniu 15 marca 2019. 

9. Zasady rozgrywania konkurencji 

Zgodnie z regulaminem 39. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet – 46. Maratonu Dębno 2019. 

10. Weryfikacja 

Zgodnie z regulaminem 39. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet – 46. Maratonem Dębno 2019. 

Dopuszczenie do startu zawodniczki zgłoszonej po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody 

PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym 

potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia 

wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po 

terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodniczki do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie 

zwracana. 

11. Noclegi oraz wyżywienie 

Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego 

określonym w regulaminie. 

12. Zasady finansowania 

mailto:prompt@wp.pl
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
mailto:mistrzostwapolski@pzla.pl


 

 

 

 

 

39. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE KOBIET 

R E G U L A M I N  

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. 

Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych. 

13. Inne 

 Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu. 

 Zawodniczki przystępując do startu w zawodach oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego 

Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu 

może skutkować wykluczeniem zawodniczki ze startu w 39. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie 

Kobiet. 

 Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) 

obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, 

którego zawodniczka jest członkiem. 

 Zawodniczki startujące w 39. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet zobowiązane są do 

występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start 

w ubiorach reprezentacji Polski). 

Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

„39. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie Kobiet" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 


