
  

 

42. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet w Maratonie 

92. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie 

PZLA Mistrzostwa Polski masters w maratonie 

 

INFORMACJA TECHNICZNA 

 

INFORMACJA PODSTAWOWA 

 

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki  

2. Termin i miejsce: 10 kwietnia 2022, Dębno.  

3. Gospodarz: Urząd Miasta i Gminy Dębno – www.debno.pl 

4. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,  

ul. Jagiełły 1, 74-400 Dębno (095) 760 24 36 , prompt@wp.pl , www.maratondebno.pl  

Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu 

Dębno 

5. Obsada sędziowska (funkcje kierownicze):  

Delegat techniczny PZLA: Tomasz Wieczorek 

Sędzia główny zawodów: Stanisław Tarnawski 

Członkowie komisji odwoławczej: Janusz Rozum, Stanisław Tarnawski, Tomasz Wieczorek 

Arbiter biegów: Piotr Kołodziejczyk 

Sędzia Główny biegów: Andrzej Podgórski 

Sędziowie główni trasy: Andrzej Haj, Grzegorz Kiełczewski 

6. Kontakt do delegata technicznego 

Tomasz Wieczorek:  508 973 043 

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA 
 

1. Trasa: 

 

Bieg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2022 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza 

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

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

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

Dębno. 

Trasa posiada atest PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5 km. 

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

Od godz. 9.00 do godz.16.00 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego. 

 

2. Punkty odświeżania i odżywiania - rozmieszczenie: 

 

Punkty odżywiania na których będą ustawione: woda mineralna, napój izotoniczny, owoce i 

 cukier  są usytuowane na: 2, 6, 11, 15, 20, 23.5, 29, 33, 38, 40.5 kilometrze trasy. Punkty 

odświeżania, na których znajdować się będzie woda mineralna znajdują się  

na: 9, 13, 17, 27, 31, 35 kilometrze. 

http://www.debno.pl/


  

 

Punkty odświeżania będą znajdowały się w połowie drogi między punktami odżywiania. 

 

3. Odprawa techniczna: 

 

Dla zawodników (trenerów) startujących w ramach MP odbędzie się odprawa techniczna  

w sobotę, godz.: 20:00 w Biurze Maratonu. 

 

4. Pojazdy poruszające się po trasie biegu: 

 

a/ Pilot 

b/ Sędzia Główny 

c/ Obsługa techniczna – dwa samochody 

d/ Koniec biegu- jedynie na ostatniej dużej pętli 

 

Wprowadza się całkowity zakaz poruszania się po trasie biegu innych pojazdów (w tym także 

jednośladowych), które nie mają oficjalnej zgody delegata technicznego PZLA. 

 

5. Zabezpieczenie medycznie: 

 

Punkty medyczne będą znajdowały się na trasie w sześciu stałych miejscach rozstawionych 

co ok. 2,8 km. Dodatkowo na mecie punkt medyczny na mecie z lekarzem. Trzy zespoły 

wyjazdowe usytuowane w newralgicznych miejscach na trasie. Dwa patrole piesze na trasie. 

Czterech ratowników na jednośladach. 

 

6. Numery startowe: 

 

Zawodnicy startują z numerami startowymi zapewnionymi przez organizatora. 

 

Prawidłowe umieszczenie numerów startowych jest następujące: 

▪ obowiązek posiadania 2 numerów startowych (numer z nazwiskiem na klatce piersiowej) 

 

7. Procedura składania protestów do arbitra i odwołań do Komisji Odwoławczej: 

 

▪ Ustny protest należy zgłaszać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 minut od ogłoszenia 

oficjalnych 

wyników konkurencji do arbitra. Protest może być złożony przez zawodnika (lub osobę 

działającą w jego imieniu). 

 

▪ Od podjętej przez arbitra decyzji można się odwołać do Komisji Odwoławczej. Odwołanie 

musi być złożone do 30 minut od ogłoszenia wyników lub podjęcia decyzji przez arbitra. 

Dodatkowo, odwołanie musi być sporządzone na piśmie na udostępnionym przez biuro 

formularzu i złożone w biurze wraz z dowodem opłacenia kaucji w wysokości 300 zł.  

W przypadku nieuznania odwołania wpłacona kaucja przepada. 


