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OLSZTYN 29.11 - 01.12.2021 r. 
 

Zgodnie z Rozkazem Nr 122 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającym rozkaz w 

sprawie realizacji w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych zadań kultury fizycznej, organizacji współzawodnictwa sportowego oraz 

działalności instruktorsko-metodycznej w zakresie wychowania fizycznego w 2021 roku na bazie 22 Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego w Olsztynie zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w półmaratonie. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. 

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa / 22.WOG Olsztyn. 

 

 

 



II. CEL MISTRZOSTW: 
1. Cel mistrzostw. 

1) wyłonienie reprezentacji Inspektoratu Wsparcia SZ w półmaratonie; 

2) propagowanie wśród żołnierzy aktywnych form wypoczynku oraz uczestnictwa  w różnych zamierzeniach sportu 

powszechnego; 

3) popularyzacja biegów długodystansowych w środowisku żołnierskim. 

 

2. Termin mistrzostw. 
29.11 – 01.12.2021 r. 
 

3. Miejsce mistrzostw. 
Olsztyn –  jezioro Długie. 

 

III. KOMITET ORGANIZACYJNY: 

przewodniczący:  ppłk Wojciech ZYCH  

sędzia główny:   p. Mateusz KOWNACKI  

członkowie:   mł. chor. Mariusz CUR  

  p. Marek MICHALAK 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Do weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać: imienną listę zgłoszeń wypełnioną i opieczętowaną zgodnie ze wzorem 

niniejszego komunikatu, polecenie wyjazdu służbowego, legitymację służbową i dowód osobisty. 

2. Weryfikacji zawodników, zespołów zgłoszonych do zawodów dokonuje komisja weryfikacyjna powołana przed 

rozpoczęciem zawodów przez głównego organizatora i wykonawcę, w skład której mogą być powołani przedstawiciele 

poszczególnych reprezentacji. 

3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach sportowych jest kwalifikacja medyczna, stwierdzająca posiadanie przez 

żołnierzy aktualnych badań okresowych, potwierdzona przez lekarza lub organ kadrowy na imiennej liście zgłoszeń 

reprezentacji. 



4. Kierownik każdego zespołu jest uprawniony do składania uwag  

i protestów do 15 minut po zakończeniu biegu. 

5. Imienna lista startowa podana przez kierownika do protokołu danej konkurencji jest podstawą do zgłaszania roszczeń przez 

inne zespoły (musi być czytelna, podana na czas przez upoważnioną osobę i odzwierciedlać personalia zawodników 

biorących udział w zawodach). 

6. W mistrzostwach prawo startu mają maksymalnie 15 osobowe zespoły żołnierzy reprezentujące n/w jednostki wojskowe: 

1. 1BLog Bydgoszcz 

2. 10BLog Opole 

3. 1RBLog Wałcz 

4. 2RBLog Warszawa 

5. 3RBLog Kraków 

6. 4RBLog Wrocław 

7. 2pinż Inowrocław 

8. CSLog Grudziądz 

9. batalion dowodzenia IWsp SZ Bydgoszcz. 

 
V. PRZEPISY BHP OBOWIAZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW: 

 warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich wydanych przez uprawnionego lekarza lub 

potwierdzonych przez organ kadrowy (w którym znajduje się orzeczenie o odbyciu badań i braku przeciwskazań 

zdrowotnych); 

 kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów, 

warunków bezpieczeństwa oraz ustaleń organizacyjnych przedstawionych podczas odprawy technicznej zawodów; 

 w czasie trwania zawodów gospodarz zapewnia zabezpieczenie medyczne, tj. udzielenie tylko podstawowej pomocy 

medycznej. W przypadku urazów złożonych pomoc będzie udzielana zgodnie z przepisami NFZ; 

 organizator nie zapewnia opieki medycznej w przypadkach nie związanych z udziałem w mistrzostwach; 

 wszystkich uczestników zawodów obejmuje ubezpieczenie wynikające z wykonywania zadań służbowych podczas podróży 

służbowej; 



 uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na 

terenie zawodów i tras biegowych; 

 na obiektach sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz 

palenia tytoniu; 

 podczas mistrzostw obowiązuje przestrzegania postanowień „Regulaminu ogólnego SZ RP”; 

 należy stosować się do aktualnych obostrzeń pandemicznych. 

 
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW ORAZ KLASYFIKACJA: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi i Regulaminami zawodów  

w sporcie powszechnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2021”. 

1. Klasyfikacja indywidualna na podstawie zajętych miejsc w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

a) M – do 35 lat 

b) M – 36 do 45 lat 

c) M – pow. 46 lat 

d) K – do 35 lat 

e) K – pow. 36 lat 

2. Klasyfikacja generalna, o zajętym miejscu decyduje suma punktów za zajęte miejsca indywidualnie uzyskanych przez 12 najwyżej 

punktujących zawodników zespołu startującego w zawodach. 

3. W przypadku równej sumy punktów decyduje lepsze miejsce indywidualne w najmłodszej kategorii męskiej. 

4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do odzieży wierzchniej z przodu na wysokości klatki 
piersiowej. 

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności uczestników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym za 
pomocą specjalnych chipów montowanych do sznurówki buta, a chip zwrotny na mecie. 

6. Wszystkie klasyfikacje liczone są wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do 
wiadomości uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia 
linii mety. 

7. Zapisy do godziny 23:59 w poniedziałek 22 listopada 2021 r. poprzez stronę internetową: 
www.superczas.pl/inspektorat2021?iid=8bb069 

8. Bieg na trasie wokół jeziora Długiego – nawierzchnia utwardzona (kostka brukowana, drogi leśne).  

http://www.superczas.pl/inspektorat2021?iid=8bb069


9. Trasa będzie czytelnie oznaczona (kilometraż plus strzałki). W newralgicznych punktach będzie zabezpieczona przez 
żołnierzy 22.WOG Olsztyn oraz 5 krr Olsztyn; 

10. Dystans półmaratonu (21,098 km) to dwie małe pętle (2,4 km) i cztery duże (4 x 4,075 km): 
mała pętla: https://www.alltrails.com/explore/map/wojsko-mala-petla-3def184?u=m  
duża pętla: https://www.alltrails.com/explore/map/wojsko-duza-petla-cee8d6b?u=m 
 

11. Start / meta zawodów: https://goo.gl/maps/XTgQNZatfmbK11T56 
Polana / deptak nad Jeziorem Długim, dojście od ul. Rybaki lub ścieżką wzdłuż jeziora Długiego 

VII. NAGRODY: 

 pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach, dyplomy i medale 

 klasyfikacja generalna m-ce I – III puchary, medale, dyplomy  

 klasyfikacja generalna m-ca IV – IX dyplomy 

 każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie biegu 
 
VIII. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW: 

 

29.11.2021 r. poniedziałek 

do godz. 17:00  - przyjazd, zakwaterowanie 
godz. 18:00   - kolacja 
godz. 19:00 - odprawa techniczna hotel HP Park, I piętro, sala E 

 

30.11.2021 r. wtorek 

godz.07:00  - śniadanie 
godz.09:30  - uroczyste otwarcie Mistrzostw na polanie nad jeziorem Długim 
godz.10:00 - wydanie chipów i numerów startowych, rozgrzewka 
godz.10:50  - przygotowanie do startu 
godz.11:00 - start półmaraton 
godz.14.00 - zakończenie zawodów 
godz.15.00 - posumowanie rywalizacji za 2021 rok hotel HP Park, I piętro, sala E 
godz.18:00  - kolacja. 

https://www.alltrails.com/explore/map/wojsko-mala-petla-3def184?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/wojsko-duza-petla-cee8d6b?u=m
https://goo.gl/maps/XTgQNZatfmbK11T56


 

01.12.2021 r. środa 

godz.07:00  - śniadanie 
godz.08:00 - wyjazd reprezentacji 
godz.08:00  - szkolenie z WFiS kadra kierownicza hotel HP Park, I piętro, sala E 
godz.12:00  - wyjazd uczestników szkolenia 

 

 

IX. USTALENIA ORGANIZACYJNE: 

  imienne listy zgłoszeń przesłać siecią MILNET-Z na adres: mcur619@milnet-z.ron.int mł. chor. Mariusz CUR w 

nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2021 r.; 

  ostateczne zgłoszenie imienne (podpisane przez dowódcę jednostki kierującej do uczestnictwa opatrzone pieczęcią oraz ze 

stwierdzeniem braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych) należy przedstawić na odprawie technicznej; 

  zakwaterowanie i wyżywienie odpłatnie 280,00 zł w hotel „HP Park” Aleja Warszawska 119 10 - 701 Olsztyn; 

 wyłącznie kierownicy reprezentacji potwierdzają osobiście ilość miejsc i osób do dnia 22 listopada 2021 r. tel. 89/524 06 04  

  weryfikacji zawodników dokona komisja w składzie: sędzia główny, mł. chor. Mariusz CUR i pan Marek MICHALAK podczas 

odprawy technicznej w dniu 29.11.2021 r. o godzinie 19:00; 

 zabezpieczanie medyczne 22.WOG Olsztyn; 

 zabezpieczenie tras biegu 5 krr Olsztyn; 

 podczas uroczystości otwarcia oraz zamknięcia mistrzostw wszyscy  występują w ubiorach sportowych, reprezentacyjnych. 

 

X. INFORMACJE: 
IWsp SZ - ppłk Piotr BARCZAK tel. kom. 721 890 259 lub 261 416 573  

2.RBLog – mł. chor. Mariusz CUR tel. kom. 727 040 729 lub 261 815 120 

 

 

 

 
         Załącznik nr 1 

mailto:mcur619@milnet-z.ron.int


IMIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ DO MISTRZOSTW IWsp SZ 
KONKURENCJA: PÓŁMARATON 
ZESPÓŁ:  
KIEROWNIK:  

L

p 
Stopień Imię Nazwisko 

Płe

ć 

Data 

urodzenia 

Kat. 

wiek. 
Adres domowy z kodem 

Kraj 

zam. 
Reprezentant 

Numer tel. 

kom. 
e-mail 

M – 35 do 35 lat 

1.     M  M–35  
POLSK

A 
   

2.     M  M–35  
POLSK

A 
   

M – 45 od 36 do 45 lat 

3.     M  M–45  
POLSK

A 
   

4.     M  M–45  
POLSK

A 
   

M – 46 pow. 46 lat 

5.     M  M-46  
POLSK

A 
   

6.     M  M-46  
POLSK

A 
   

K – 35 do 35 lat 

7.     K  K-35  
POLSK

A 
   

8.     K  K–35  
POLSK

A 
   

K – 36 od 36 lat 

9.     K  K-36  
POLSK

A 
   

10.     K  K-36  
POLSK

A 
   

 
Stwierdzam brak przeciwwskazań do startu w w/w zawodach       m p                                                                                  stanowisko, stopień, imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

 

   

…………………………………………………..               ……………………………………………………………… 


