
                                  Положення 

                  ІV Розточанського Міжнародного марафону 

                        Любачів-Яворів, 10 травня 2015 року 

І. Організатори 

1. Організаторами є Повітове староство в Любачові та Яворівська Районна Рада 

ІІ. Термін, місце, траса 

1. Марафон відбудеться 10 травня 2015 року 

2. Старт з площі Ринок в місті Яворів (Україна)  

3. Старт відбудеться о 9.00 (за польським часом), 10.00 (за українським часом) 

4. Довжина дистанції становить 42 км, 195 метрів. Покриття – асфальт, грунтова 

дорога. 

5. Довжина дистанції естафети 4x10548 m. ( В естафеті беруть участь 4 учасники 3 

чол.+1 жін.) 

6. Перехід кордону Грушів-Будомєж 

7. Траса маркована що кілометровими вертикальними знаками. 

8. Фініш на площі Ринок в Любачеві (Республіка Польща) 

9. Пункти харчування розміщуватимуться на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 кілометрах. 

На пункті харчування розміщені: 1 стіл – вода мінеральна негазована, 2 стіл на 

відстані 10 метрів – фрукти. За ними пункти із ємностями з чистою водою. 

10. Ліміт часу на долання дистанції – 6 годин. 

 

 

 

 

 

ІІІ. Умови участі 

1. Право взяти участь у марафоні мають особи яким до 10 травня 2015 року 

виповнилось 18 років,  що зареєструвались для участі у змаганнях до 30 квітня 

2015 року та здійснили оплату стартового внеску 

2. Офіс змагань 

 Biuro Maratonu i sztafety :  

 



Starostwo Powiatowe w Lubaczowie  

Ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów  

Tel. 16 632 87 36  

e-mail: maraton@lubaczow.powiat.pl  

3. Оплата стартових внесків 

Стартовий внесок становить МАРАФОН - 60 злотих. ЕСТАФЕТА 4х50 злотих = 

200 злотих з команди.  

Оплата здійснюється на рахунок: 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej Ul. Wyszyńskiego 31 37-600 

Lubaczów Nr 43 9101 0003 2001 0015 9955 0001  

з дописом MARATON/SZTAFETA і Прізвище та Ім’я учасника згідно 

транслітерації у закордонному паспорті. 

Оплата стартового внеску є підтвердженням участі у змаганнях. 

Ліміт учасників – 200 осіб. 

4. Офіс змагань працюватиме в суботу, 9 травня з 10.00 до 20.00 та у неділю, 10  

травня з 6.00 до 8.00.  

Для остаточної реєстрації та перевірки даних необхідний закордонний паспорт та 

дійсна віза.. 

5. Учасники змагань обов’язково власноручно підписують „Заяву” 

(„Oświadczenie”), що їхній стан здоров’я дозволяє брати участь у марафоні та про 

те, що кожен учасник бере участь у цих змаганнях на власну відповідальність. 

Заява видаватиметься в Офісі змагань. 

6. Для учасників змагань діятиме роздягальня у спортивному залі, а  особисті 

запаковані у пакети із наклеєними номерами учасника змагань віддають на 

зберігання організаторам до 8.30 год. 

7. Стартовий пакет включає: 

- стартовий номер 

- пам’ятний подарунок 

- пакет для одягу 

- губка для витирання 

 

 

ІV. Нагороди: 

  Марафон 

- На фініші марафону усі бігуни, що закінчать дистанцію отримають пам’ятну 

медаль; 

- в класифікації генеральній (категорія OPEN) : 

І-ІІІ місце серед чоловіків  - нагороди, кубки 



І-ІІІ місце серед жінок  - нагороди, кубки 

- у вікових категоріях (чоловіки та жінки окремо):  

„ 18 – 30 років 

„ 31 – 40  

„ 41 – 50  

„ 51 – 60  

„ 60 - +  

     Учасники змагань, що посіли  І-ІІІ місце в категорії OPEN не 

нагороджуватимуться у вікових категоріях. Серед усіх учасників змагань 

відбудеться лотерея із врученням призів. 

ЕСТАФЕТА 

- усі учасники естафетних команд отримають пам’ятні медалі. 

- Команди-переможці (1-3 місце) отримають кубки. 

Прикінцеві положення 

Організатор забезпечує: 

- допомогу у вирішенні візових питань. 

- Безпеку руху по дистанції та під час урочистої частини змагань 

- медичне обслуговування під час змагань 

 Додаткова інформація: 

- зберігання речей та їхнє повернення буде відбуватись згідно нагрудних 

номерів учасника змагань 

- на зберігання організаторам учасники залишають лише особисті речі. 

Організатор не несе відповідальності за залишення на зберігання цінні речі 

- організатор залишає за собою право припинити реєстрацію учасників при 

перевищені ліміту учасників 

- внесення до стартового протоколу відбувається лише після оплати стартового 

внеску. У випадку відмови від участі у змаганнях стартовий внесок не 

повертається та не може бути зарахований іншому учасникові 

- усі учасники змагань зобов’язані виконувати дане Положення 

- учасник надає свою згоду на використання особистих даних для потреб 

проведення змагань, використання власного зображення у фото та 

відеоматеріалах пов’язаних із змаганнями 

- змагання відбудуть за будь-якої погоди 



- перед пробігом рекомендовано пройти медичне обстеження 

- організатор не відповідає за особисті речі учасників залишені без нагляду 

- організатор залишає за собою право вносити зміни до Положення 

Остаточно версія Положення буде оприлюднена до 15 квітня 2015 року. 

 

Контактна особа, координатор марафону – Ярослав Кондюх, тел. 0939426112, 

0974114951, e-mail: c_ultra@ukr.net  
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