
PROGRAM X MARATONU MTB DOOKOŁA JEZIORA 
MIEDWIE 

15 SIERPNIA 2014 R. 

Godzina 09:00 do 21:00 – zapisy i odbiór numerów startowych w 
biurze Maratonu (Amfiteatr nad jeziorem Miedwie).  

14.08.2014R . 

Godzina 06:00 do 08:00 - zapisy i odbiór numerów startowych w 
biurze Maratonu (Amfiteatr nad jeziorem Miedwie).  

15.08.2014R. 

STARTY GRUP:  

Godzina 

  

09:30

Godzina 

 - Kategoria Straż Pożarna (Kobiety i Mężczyźni) 
Mistrzostwa Polski MTB 

09:40

Godzina 

 - Kategoria mężczyzn M II  

09:50

Godzina 

 - Kategoria mężczyzn M III  

10:00

Godzina 

 - Kategorie mężczyzn M IV  

10:10

Godzina 

 - Kategoria kobiet K II, K III, K IV, K V, K VI  

10:20

Godzina 

 - Kategoria mężczyzn M V 

10:30

Po starcie wszystkich kategorii odbędą się wyścigi 

 – Kategoria M VI, M VII 

dzieci  na 
długości promenady od mostku nad Miedwinką do linii mety. Odbędą 
się trzy wyścigi w kategoriach wiekowych ( zbiórka na linii startu – 
mety Maratonu po wywołaniu przez spikera zawodów)                    
ok. godz.10:20 ( zapisy godz.9.00-10.00)

• 6 – 7 lat  

 po starcie kategorii M V: 

• 8 – 9 lat  
• 10 – 11 lat  



 

• Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po 
drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym, na trasie 
Maratonu występują różne nawierzchnie (żużlowa, brukowa, 
piasek, płyty YOMBO, gruntowa drogi leśne oraz tzw. zdarty 
asfalt)  

TRASA: 

• Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach będzie 
zabezpieczony przez Policję oraz Straż Pożarną;  

• trasa Maratonu liczy ok. 58 km 
• na trasę Maratonu wystartują grupy wiekowe wg kolejności jw.  
• uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą 

zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy 
Maratonu;  

• na trasie pętli Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy na 
27 km oraz jeden kontrolny na ok. 30 km trasy, na trasie będą 
poruszać się również piloci i sędziowie oraz ratownicy 
medyczni;  

• trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na 
Maratonach szosowych i MTB (strzałki malowane na jezdni w 
kolorze żółtym oraz kierunek jazdy na tabliczkach 
kierunkowych wykonanych na nasz maraton).  

 

 

Godzina 12:00 do godz. 17:00 – wydawanie posiłków (plac przy 
Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie) 

Godzina 14:00 do 15:00 - występ zespołu wokalnego 

Godzina 15:00 do ok. godz. 16:30 – wręczenie pucharów 
zwycięzcom poszczególnych kategorii. 

Ok. godziny 17:00 - losowanie kuponów konkursowych oraz 
wręczanie nagród konkursowych. 

Godzina ??????? - zakończenie Maratonu 


