
SZABÁLYOK 
13. CRACOVIA MARATHON 
  
I. VÉDNÖK és a szervezők 
1 13 Cracovia Marathon szervezője az Önkormányzat a krakkói, a vezetők makk sport infrastruktúra 
Krakkóban. 
  
II. DÁTUM ÉS HELY 
1 13 Cracovia Marathon sor? Felmegy? Május 18, 2014 évben.  
2. Indítsa el a játékosok a következő? Ball a Main Market? Elektromos szakaszoló Krakkóban; A 
fogyatékkal élő sportolók? mozgássérült kerekesszék székre. 8.58, míg a többi? Kis játékosok 
elnökletével. 9.00.  
3. A kapu zárva kezd? Ez a szék. 9.30. Indult szerencse fut ezen időpont után nem makk moĹźliwe.  
4 Meta maraton makk most? znajdowaÄ? A Fő piacon? középpontjában Krakkóban.  
5. Hosszú? Length? Ä? 42,195 km-es maratoni útvonal.  
6 A versenyzők az elején beállításával? most? által? következő szolgáltatásokat? Puja? rendelni 
több? következő:  
a sportolók kerekesszékes  
b játékos, akinek? hónap áll számok 1 és 50 között, majd a többi résztvevő a zónák által vezetett 
indításkor? nyilvánította, mire a regisztráció során.  
7 Az útvonalat a makk volt? Kilométer, és kijelölték az összes: 1-42  
8 Pontok odĹźywiania? Oak? volt a terhesség most? Minden 5 km-re. Az első táblázat? 
Oak? beállított csésze vizet? Mineral? Szénsavmentes?, A második táblázat? Tölgy? beállított csésze 
izotóniás italt a harmadik táblázat? tölgy? oldal? Olzon gyümölcs. Táblázatok kígyók állítja? 
Oak? minden 10 méter.  
Figyelem! A szervező nem fogadja el a magán odĹźywek játékosok.  
9 Pontok le? WieĹźania fog? Oak? volt a terhesség most? Minden 5 km, Starter? haladva 7,5 km-re, 
és te? tölgy? wyposaĹźone egy tál tiszta? a víz? és az asztalra? s set lesz? tölgy? csésze 
vizet? Mineral?Szénsavmentes?.  
10. Orvosi pontot szerez? Oak? volt a terhesség most? az, amikor egy pont odĹźywiania és te? 
tölgy?támogatást? kiszolgált a mentőket. Orvosi pontot szerez? Oak? volt a terhesség most? WC-
fülkéket. 
  
III. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
1 13 Cracovia Marathon lehet? tartani? Ä? megosztani? emberek, akik egészen május 18, 2014 
kitölteni? alkatrész? 18..  
2. Érdekében, hogy részt vegyen a 13. Cracovia Marathon a jelentést? Announcement most? játékos / 
sportoló május 17-ig 2014 óra. 20:00  
3. Amikor megkapja a kezdő csomag a játékosok el? Alulértékeltek van? hogy írja alá a távolság? 
tapasztalat, a könny? Link? Aware zagroĹźeĹ? Én? Dohányosok jelenik meg? most? egy kapcsolat? 
A kilátás a startra a 13. Cracovia Maraton és könny egészségi állapotuk lehetővé teszi, hogy 
megosztani? ezen a versenyen. Amennyiben bármilyen témában? TpliwoĹ? Neked és növelje az 
egészségre? MoĹźliwoĹ kötötte vele? Részvételét a maratoni, sportoló feladata? Operation van 
kapcsolva? Catering lefedettség? GNA? Ä?megkezdése előtt az orvos.  
4 A 13 Cracovia Marathon időzítését és sorrendjét meghatározás? Fognak makk készül az 
elektronikus időmérő rendszert. KaĹźdy játékos megkapja ellenőrzését CHIP ágyazva a rajtszám, 
lehetővé tette? Pontosan? Megfelelő csatolása feltétele, hogy indítsa el a maratoni és rangsorolják a 
végén? Cowym versenyt.  
5 Osztályozza a feltétele a játékos futtatni szerencse engedélyezett útvonalon a maraton és befejezett 
kombináció fut rendes játékidőben 6 óra. Szervező bemutatja határidőt néző helyzetben? METKU - 3 
óra. A játékosok, akik nem érik el? GNA? néző helyzetben? tag 12:00-ig lesz? tölgy? kérte, hogy 
menjen le? útját az útvonal. A játékosok lerövidítése? Hónap útvonal? Tényleg? tölgy? kizárják. A 
játékosok, akik nem fejezték be? Részei? ig tart 15:00 nem? elkötelezettség? alábecsülte, hogy 
leállnak, és én is? elérhető? a célba jármű jelölt "Vége a Marathon."  
Aki marad, az útvonal, miután a múlt? jár majd, felelősséggel tartozik ez? Ä? Az? Saját? Szerint a 
kötelesség? Rágni? Dohányosok közlekedési szabályok és a Ptk.  
6 A tanfolyam ideje alatt a résztvevők használja konténer? most? parancs? a biztonságért felelős 
személyekkel? házasság, szóval? uĹźb időt? dkowych és az emberek dolgoznak? Aja? karját a 
szervező.  
7 Tilos? uĹźywania a maratoni útvonal mentén olyan jármű, kivéve uĹźywanymi a fogyatékkal élő 



sportolók? tiltva a kerekesszékes és a járművek szervező. Tilos równieĹź kezdeni az állatokkal? 
Tami.  
8 Ruhatár és poggyász odzieĹźy is makk volt a kígyó most? a Városi Stadionban. Henryk Reyman 
(Wisla stadion? S) és makkot elfogadta a kígyó befizetni személyes tárgyait csomagolják táskák (által 
a szervező az ellenőrzés). Ruhatár és csomagmegőrző is makk nyit május 18 órát. 7,00-16,30. A 
zsákokat a betét makk megrendezésre? Magadnak? bemutatása a kezdő szám. Vesztes a rajtszám a 
játékos felszabadítja a szervezők a felelősség? Azok a táskát egy másik? személy?.  
9 A játékosok wyraĹźajÄ? hozzájárul? feldolgozására a személyes adatok belső célokra? trznych a 
rendezvény szervezője és a használatát a képet az anyagot? adatlapokat, a marketing és a 
promóció.  
10. Tilos? versenytársak indul? tölgy? átfogó hatása alatt? alkoholos befolyásoltság, akkor? DLS más 
kapcsolat? intézkedést mámorító? dohányosok.  
11. A szervező nem nyújt biztosítást a résztvevők a következő? Bűncselekmények bajok? Link? 
Hunters baleset.  
12. Transzfer a rajtszám, hogy egy másik személy kizárást eredményez? player.  
13. A versenyzők kizárják a többi futó események nincs? a jogot, hogy részt vegyen Cracovia 
Marathon, ALZ időre jár? vele? vágni kizárást von maga után. 
  
IV. Benyújtása? Hirdetések és a költségek? ATA START 
1 Report? Hirdetések részt vesznek a 13. Cracovia Marathon fogadnak el?:  
a honlapján, a Cracovia Marathon hétfő? a május 12, 2014-ig az óra. 23.59  
b A Race 15, 16 és május 17-  
2 Ellenőrzés játékos, kezdő csomag a hozzájuk tartozó számokat további jelentéstételi? A hirdetések? 
Oak?tartotta terhességét most? A Versenyhivatal.  
kézhezvételét követően futó naleĹźy jelentést? elérni? most? személyesen szerencse. Kiadások 
odbywaÄ csomagokat? most? majd makk felmutatása egy személyazonosító igazolvány vagy útlevél, 
valamint a bizonyítéka díj? saláta otthon (bizonyítéka hatással? saláta kellett volna? játékosok nem 
megerősített). 
Vételi induló csomag nevében egy másik személy alapján moĹźliwy által aláírt ez? személy? a 
távolság? tapasztalat és upowaĹźnienia tartalmaz? hazudik keresztneve? nevét és személyi 
igazolvány számát és upowaĹźniajÄ upowaĹźnionej ember? több, és egy fénymásolatot a személyi 
igazolvány upowaĹźniajÄ ember? MORE - Alapítva? Ä? 1. függelék 
3. Versenyhivatal fog makk most? Található? Terhes? a Városi Stadionban. Henryk Reyman (Wisla 
stadion? S) ul. Reymont 22 
  
Nyílt napok: 
2014/05/15, az óra 12:00-20:00  
2014/05/16 12:00-20:00 óra  
2014/05/17, az óra 10:00-20:00  
18/05/2014 Az órák 6 :00-7: 30 
  
4. a jelentés? Announcement uwaĹźa most? megfelelő? feltölti szó? niony elektronikus formában, 
aláírás a távolság? tapasztalattal rendelkezik a Hivatal Verseny-és befolyás? díj fizetése? saláta haza 
(kivéve? kivételével alól mentességet élvező személyek díjak? saláta otthon). 
  
5 OPL? ATA oldalon van: 
  
63 rossz? - amíg 2013/10/31, a 73 rossz? - a 01.11 - 31.12.2013 
93 rossz? - a 01.01 - 2014/02/28, a 
113 rossz? - a 01.03 - 2014/05/12, a 153 rossz? - a 15., 16. és 2014/05/17, a - a Gazdasági 
Versenyhivatal 
 
50%-át az emberek több mint 65 év Ĺźycia  
50% nyertesei korona maratonok lengyel  
20% zniĹźki Családi Kártya birtokosai Krakkó - az ellenőrzést a Hivatal Verseny naleĹźy 
benyújtani? Az egyik fontos dolog? Krakkó? A Charta? Vidám? és a dokumentum toĹźsamoĹ? neked 
  
6. a Start Közigazgatási Hivatal órákban. 6,00-7,30 - disable? Ä? Csak úgy tűnik, Starter 
csomag.Nincs moĹźliwoĹ? Ezek a nyilvántartások és a vádat? Saláta haza. 
7 OPL? Felszámított? kezdőlap? naleĹźy hatása? ACAA?:  



a A bankszámla május 12-ig 2014-ig.  
b A Gazdasági Versenyhivatal 15, 16-17-2014.  
személyek, akik szeretnék, hogy? kapni? számlát? ÁFA várnak? továbbítja az adatokat együtt 
bizonyítéka befolyása? kifizetése a szervező 4 napon hatás? saláta e-mail: 
sekretariat@zis.krakow.pl.  
8. Számlaszám: 
Címzett (Cracovia Marathon Szervező): kezelése? Acorn Sports Infrastruktúra Krakkóban, ul. Valery 
Stock? Lakatos 10, 30-633 Krakkó , Bank Pekao SA / Krakow 19 1240 4432 1111 0010 2296 
0013 SWIFT: PKOPPLPW címe? transzfer "díj? saláta Első Cracovia Marathon ...." töltse ki a 
pontokat? a név? és a nevét a játékos 
 

9. OPL? Ata oldalon: 
Egyszer hozott egy díjat? Saláta oldalra, és túlfizetés? Fémpénz már nincs téma? visszatérítendő, ha 
Ĺźadnym.  
b OPL? Saláta tette a hiba? Ä? Dami - anélkül, hogy elegendő elem azonosításához a játékos, illetve 
a fogyatékkal élők? Telivér magasság? Nem fognak? Oak? tisztelték, és már nem 
téma? visszatérítendő.  
c OPL? Saláta és kezdőcsomag nem? legyen? rendelt egy másik játékos.  
d OPL? Saláta már PACKAGE_FILE lehet, hogy nem? továbbadni? szerkesztés? vagy egy 
másik? party?.  
e A dátum a hatás? Saláta vesz fel? dátum? hatása? dagály link? alapok számlájára a Szervező.  
f Impact? Fizetés banki átutalással időpontja után 2014/05/12, nincs akarata? Oak? ismerni. Felár? 
Felszámított? naleĹźy uregulowaÄ? kéznél a verseny irodában. 
10. A díjat? Saláta otthon mentesek?:  
- azok a személyek, akik elvégeztek? csatlakozott terhessége tizenkét vagyonát szerkesztés Cracovia 
Marathon  
- fogyatékos személy? nosprawne,  
- által meghívott személyek az igazgató a Marathon  
- vezeti a fogyatékkal élők ? vendégeit a címet? szerszámokkal? du látvány  
- pacemakerzy,  
11 A nevezési díj kaĹźdy résztvevő kap egy kezdő csomagot, amely SKL? Impozáns? most?:  
- rajtszám és biztosítótű,  
T - Shirt,  
- bag ruhák befizetni + matrica a zsák,  
- anyagot? Infomaterialien,  
Továbbá:  
- szabad? ingyenesen részt? Pasta Párt  
- moĹźliwoĹ? Ä? Szabad? Atnego szállás,  
- moĹźliwoĹ? Ä? használata zuhanyzók és masaĹźy a verseny után,  
- étkezési könyvek regeneráció a verseny után. 
  
V. BESOROLÁS 
1 13 Cracovia Marathon fut makk Next? Puja? Sunset besorolás:  
a Általános nők és a férfiak? Ĺźczyzn  
b Ami a korban a nők és a férfiak? Ĺźczyzn:  
M 18-29 M 18-29  
M 30-39 M 30-39  
M 40-49 M 40-49  
M 50-59 M 50-59  
M 60-69 M-60- 69  
K 70 és annál idősebb M 70 és az idősebb  
c Nyílt lovasok tiltva? Vendégei szempontjából a nők és a férfiak? Ĺźczyzn kerekesszék típusa:  
• HAND BIKE  
• RIM PUSH  
• aktív kerekes szék 
d nyílt lovasok le van tiltva? vendégeit a címet? szerszámokkal? nagy szem a kategóriában a nők és a 
férfiak? Ĺźczyzn:  
• B1 kategória - 100%-ban vak ember egy vezető  



• B2 kategória - látássérült személyek rét és a szavak? abowidzÄ réten élvezi a rét segítségével egy 
másik személy (a vezető), vagy vesz le a mezőn egyedül. 
Játékosok kell? benyújtani? jelenlegi igazoló dokumentum? hónapig le van tiltva? nosprawnoĹ? Ä? a 
címet? szerszámokkal? du látvány PZN pl. személyi igazolvány, személyi igazolvány PCFS vagy ítélet 
nyújtó csoport I vagy II kapcsolat? kötve zavar? látvány.  
Egy kapcsolat? Tekintettel erre, egy könnycseppet a fenti. ezeket a dokumentumokat, nincs 
nyilvántartás, amely meghatározza? la 100%-os veszteséget? látás és célja felvételi során B1 
kategória versenyzők levette? hónapig ebben a kategóriában el? alulértékeltek van? rossz? oĹźenia 
távolság? tapasztalatok 100%-a látás elvesztését.  
A regisztráció során a résztvevők tiltva? nosprawni a címet? szerszámokkal? nagy látomás 
elkötelezettség? alulértékeltek van? rossz? oĹźenia távolság? tapasztalat, a könny? Link? Aware 
zagroĹźeĹ? Én? Dohányosok jelenik meg? most? egy kapcsolat? A kilátás a startra, a maraton és 
látom, hogy az egészségi állapota lehetővé teszi, hogy megosztani? ezen a versenyen. Amennyiben 
bármilyen témában? TpliwoĹ? Neked és növelje az egészségre? MoĹźliwoĹ kötötte vele? A részvétel 
során, a versenyző feladata? Operation van kapcsolva? Catering lefedettség? GNA? Ä? kezdete előtt 
az orvos. 
  
e A 13. Cracovia Marathon sor? tölgy? most? Lengyel bajnokság Marathon AD. Feltételek 
elérhetősége? ÁllóITT . 
  
VI. DÍJAK 
1. KaĹźdy a játékosok, akik elvégezték? Függetlenül attól, hogy fut a rendes játékidőben, kap egy 
emlék? Nagyon különleges kitüntetést.  
2. Díjak adományozott a szponzorok a maraton az általános besorolását a nők és a férfiak? Ĺźczyzn: 
  
I hely - 20 000 rossz? Arany 
A második helyen - 15 000 rossz? Arany 
A harmadik helyen - 10 000 rossz? Arany       
Negyedik helyen - 8 000 rossz? Arany 
Az ötödik helyen - 6 000 rossz? Arany 
VI helyen - 4 000 rossz? Arany 
  
3 Ezen kívül biztosít akár? díj? a rekord Cracovia Marathon magasság? 10-000 rossz?. A jelenlegi 
nyilvántartás összege? illetve: 02:11:26 - férfi? ĹźczyĹşni és 02:28:14 - nő. 
  
4. korcsoportban a nők és a férfiak? Ĺźczyzn lesz? díjazott érték? következő: 
I hely - 700 rossz? Arany  
második helyen - 600 rossz? arany  
A harmadik helyen - 500 rossz? arany 
5 játékos (sportolók), aki kapja? díjat az általános besorolását kapni? równieĹź díjat a korosztályban.  
6 Ezen kívül:  
a Kupák által támogatott város Krakkó kap?:  
- nyertesek az első három helyen az összetettben a nők és a férfiak? Ĺźczyzn  
- nyertesek az első három helyen engedélyezett? fogyatékos emberek között? tiltva minden 
kategóriában  
b Szobrok által támogatott város Krakkó kap?:  
- győzelme? nyertesei minden korosztály a maratont.  
7 Érték? Ä? díjat a kategóriákban a fogyatékos emberek? letiltotta által finanszírozott szponzorok a 
maraton az általános besorolását a nők és a férfiak? Ĺźczyzn. Ugyanakkor a szervezők fenntartják a 
moĹźliwoĹ? Ä?hogy jutalmazza a játékosok ebben a kategóriában, a harmadik helyen az alábbi 
részletes leírást.  
SOON  
a Hand Bike  
b Nyomja Rim  
c Aktív Wcheelchair  
d Nyílt lovasok tiltva? Vendégei címmel? Olyan eszközök? Nagy szem a kategóriában a nők és a 
férfiak? Ĺźczyzn:  
• B1 kategória - 100%-ban vak ember egy vezető  
• B2 kategória - látássérült személyek rét és a szavak? abowidzÄ? kereskedések élvezi a rét egy 
másik személy (a vezető), vagy vesz le a mezőn egyedül.  



8 Annak érdekében, hogy jutalmat befejeződött kombináció hajtómű és a negatív dopping 
ellenőrzés. A díjazottak levonja? Dedikált adó megfelelően alkalmazni? Chew? Előírásoknak.  
9 Awards az általános osztályozás lesz? kivonás? fémpénz számlájára által adott játékos az 
eredményhirdetést követően a doppingellenőrzés.  
10. Díjak nem gyűjtött dekoráció, Options akkor vedd? a székhelye a hónapban? egész idő lejárta 
után a lett az esemény, miután korábban? fontos kapcsolatot a szervező.  
11. További díjakat adományozott szponzori 13 Cracovia Marathon:  
a a leggyorsabb lakói Krakkó - Krakkó rezidens, nő Bejelentkezés a regisztráció és a verseny a város 
Krakkó, amelynek elkészült? tisztítja kígyó futás  
b a legkorábbi lakói a teljes Krakow - Krakow rezidens, emberek? Ĺźczyzna regisztrált a regisztráció 
és a verseny a város Krakkó, akik elvégezték? tisztítja? felszerelés 
c a legidősebb résztvevő a távon - a legidősebb személy? születési év szerint megadott jelentés 
formájában? oszeniowym aki befejezte? tisztítja kígyó futás 
12. díjakat a pénzügyi és vagyoni érték? PowyĹźej meg 760 rossz? levonja? szentelt adó megfelelően 
alkalmazni? rágni? előírásoknak. 
  
VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
1. A díjak egy részét? Saláta otthon rendezőnek szállást biztosítani a sportcsarnok. A játékosok 
posiadaÄ?Az? Saját szőnyegek és egyszerű? Hálózsákot.  
2. A versenyzők a jelentés? Beküldő? Hónap regisztráció során vágy? Ä? Szállás a csarnok? 
tölgy?üdvözölte őt május 17-én 18:00-22:00. Cracovia Marathon 13. A résztvevők, akik jelenteni? 
Hirdetni? most? a folyosón? Sport? anélkül, hogy előre? regisztráció az ilyen fontos igények előző 
este? egész? A verseny? tölgy? nyújtott szállással amennyire? megüresedett. 
3. úszók és a játékos regisztrált a nap 2014/04/30, kezében? átfogó megfelelően a lengyel 
növelése? unió Atlétika osztály? mesteri? vagy azok, akik a 2012-2014, a rendezvény fedett? 's 
naptár az IAAF, EAA vagy PZLA elérni? GNA? átlagos idő, illetve a férfiak? Ĺźczyzn További 
információkat lásd alább 02:11:30 és 02:32:00 a nők az alábbi részletes leírást szervező a díj? 
saláta ingyenes haza? tölteni negyed és wyĹźywienie. 
4. Május 17-én, 14:00-20:00 a városokban MaratoĹ? State sor? Felmegy? "Pasta Party". Szabad? 
Charge részt? A kaĹźdego ellenőrizte maratoni résztvevő.  
5 Ahogy a múltban? Small szervező próbál? a szerzés zniĹźek a folyosón MPK. Információk a pozitív 
bánni? Atwieniu engedélyek? ukaĹźÄ? most? a honlapon. 
  
VIII. FINANSZÍROZÁS 
1. megszervezésének költségei 13 Cracovia Marathon átfedés?: Önkormányzata Krakkó, Szponzorok 
és Partnerek 
  
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK? FINAL 
1. A résztvevők a 13. Cracovia Marathon kötelesség? Chew? PZLA szabályok, az IAAF, és ezeket a 
szabályokat.  
2. A résztvevők szüksége? posiadaÄ? rajtszám a rendező által tűzött? következő pólók előtt a 
haza.Függönyök? Anianie rajtszám részben? Link? Ön vagy egészben? Távolság? Minőség 
elfogadhatatlan alatt büntetés? kizárás. 
3. A 13. Cracovia Marathon kerül sor a doppingellenes szabályozás.  
4 A szervező nem nyújt kerekes székek, berendezéseket? Essential itt? Dnego a wyposaĹźenia 
fogyatékkal élő sportolók? Fogyatékosok és technikai támogatás a résztvevők kerekesszékkel.  
5. Írásos tiltakozások ütközés után? Aceniu befizetés összege? Azok a 100 rossz? Gazdasági 
Versenyhivatal által 16:00 napján rendezvény magad? versenyt. A kaució visszafizetésre kerül, miután 
elfogadta a panaszt.  
6 Director 13 Cracovia Marathon fenntartja a moĹźliwoĹ? Ezek a változások a szabályok, amelyek 
elkötelezettek? Operation hogy tájékoztassa? megkezdése előtt? lepkék esemény.  
7 Vételi kezdő csomag egyenértékű elfogadását? Szabályok felszerelés. 
  
  
 


