
• Bieg zostanie rozegrany na dystansie 21,097 km (półmaraton) - droga o nawierzchni 
asfaltowej biegnąca przez gminy Drawsko - Krzyż Wlkp. - Wieleń.

• Bieg rozpocznie się o godz. 10.00 przy obelisku ku czci Józefa Nojiego w Pęckowie w dniu 
04.08.2019 r.

• Trasa biegu: Pęckowo (miejsce urodzenia Józefa Nojiego) - Drawsko - Krzyż Wlkp. - 
Wieleń (meta Stadion Miejski im. Józefa Nojiego w Wieleniu, ul. Pilska).

1. ORGANIZATORZY

2. TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS
    ORAZ TRASA BIEGU

• Zgłoszenia elektroniczne do dnia 25 lipca 2019 r. 
(strona internetowa www.maratonczykpomiarczasu.pl).

• Wpisowe w kwocie 40 zł należy uregulować na konto: Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe 
im. Józefa Nojiego Wieleń, nr 58 8960 0003 0000 1241 2000 0010.

• Po terminie 25 lipca 2019 r. wpisowe wynosi 50 zł i można je uregulować jedynie w dzień 
imprezy w biurze zawodów.

• Zgłoszenia do biegu w sekretariacie biegu (03.08.2019 r.) oraz w dniu biegu do godz. 9.00.
• Sekretariat biegu: Stadion Miejski im. Józefa Nojiego, ul. Pilska – czynny od dnia 

03.08.2019 r. od godz. 15.00 i od godz. 7.00 dnia następnego oraz na starcie biegu 
w Pęckowie (szkoła).

• Wyjazd autobusu spod stadionu o godz. 8.00.
• Limit startujących – 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
• Istnieje możliwość badań dopingowych zawodników.
• Podany zostanie międzyczas na dystansie 10 km.
• Trasa biegu atestowana.

4. UCZESTNICTWO

W biegu weźmie udział i zostanie sklasyfikowany każdy zawodnik, który spełni następujące 
warunki:
• przedstawi zaświadczenie lekarskie lub złoży oświadczenie o zdolności do uczestnictwa 

w biegu długodystansowym,
• przedstawi dowód wpłaty wpisowego,
• ukończy 18-ty rok życia z wyjątkiem rolkarzy i maszerujących z kijkami.

5. KLASYFIKACJA

• Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn, jak również klasyfikacja 
w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 
60-69 oraz powyżej 70 lat. 

• Rolkarze – kobiet i mężczyzn w kategoriach: do 39 lat, 40-49 i 50 i starsi 
(ostatnie 100 m - bieżnia żużlowa wyłożona matą gumową).

• Bieg rodzinny (Mistrzostwa Polski) - żona i mąż, córka lub syn (2 osoby).
• Marsz z kijkami kobiet i mężczyzn - 10 km.
• Mistrzostwa powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego kobiet i mężczyzn w półmaratonie 

(dla mieszkańców powiatu).
• Mistrzostwa Gminy Drawsko, Mistrzostwa Gminy Krzyż Wlkp. i Mistrzostwa Gminy 

Wieleń w półmaratonie kobiet i mężczyzn (tylko dla mieszkańców gmin).
• Pomiar czasu elektroniczny.

6. NAGRODY

7. CEL IMPREZY

• Upowszechnianie kultury fizycznej.
• Uczczenie pamięci sportowca, olimpijczyka z Berlina Józefa Nojiego, zamordowanego 

w bestialski sposób w obozie oświęcimskim (75. rocznica śmierci i 109. rocznica urodzin)
• Popularyzacja biegów masowych.
• Popularyzacja zdrowego sposobu na życie.
• Promocja powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
• Promocja gmin Drawsko, Krzyż Wlkp. i Wieleń.
• Promocja Miast i Gmin Nadnoteckich.

8. ZAKWATEROWANIE

• Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu
• Urząd Miejski w Wieleniu
• Urząd Gminy w Drawsku
• Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku
• Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżu Wlkp.
• Rada Sołecka wsi Pęckowo
• Rada Sołecka wsi Drawsko
• sponsorzy

Bieg odbywa się pod patronatem:
• Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
• Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska
• Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka
• Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
• Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
• Burmistrza Wielenia
• Burmistrza Krzyża Wlkp.
• Wójta Gminy Drawsko
• Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
• DANEX Rosko

3. ZGŁOSZENIA

Nocleg bezpłatny w sali na Stadionie Miejskim im. J. Nojiego w Wieleniu (na materacach).

• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca I-VI - puchary i nagrody finansowe.
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca I-VI - nagrody rzeczowe.
• Organizatorzy przewidują nagrodę za pobicie rekordu trasy.
• Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pakiet gadżetów oraz medale.
• Rolkarze - 3 nagrody rzeczowe kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.
  oraz puchar dla zwycięzców w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN
• Bieg rodzinny - 3 puchary.
• Marsz z kijkami - 3 nagrody rzeczowe dla kobiet i mężczyzn oraz puchar dla zwycięzców 

w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN
• Puchar dla najliczniejszej grupy biegowej (klub, stowarzyszenie, organizacja)
• Puchar dla drużyny SZPIKU KOSTNEGO|
• Organizator według uznania może wyróżnić jedną zawodniczkę lub zawodnika.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i startuje na własną odpowiedzialność.

• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu.
• Interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych należy do organizatorów 

i komisji sędziowskiej.
• Dowóz zawodników na miejsce startu z Wielenia (Stadion Miejski im. Józefa Nojiego) 

godz. 8.00.
• Dowóz zawodników na miejsce startu z Drawskiego Młyna godz. 9.00 

(dworzec kolejowy).

10. RODO

Zawodnik zgłaszający się do Biegu dobrowolnie udziela zgody na udostępnienie swojego
wizerunku i danych osobowych wyłącznie organizatorom Biegu. Udzielenie przez uczestnika 
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 
konieczny uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie 
z przepisami art. 23, ust. 1. pkt. 3 UDO oraz art.6, ust.1, lit. B RODO. Jest nią realizacja umowy 
zawartej poprzez akceptację regulaminu Biegu.Momentem rozpoczęcia przetwarzania 
danych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w Biegu i wyrażenie zgody na 
przetwarzanie tych danych. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane 
w ramach organizowanego Biegu w rozumieniu RODO oraz regulaminu jest Wieleńskie 
Stowarzyszenie Sportowe w Wieleniu, ul. Dworcowa 6c/26, 64-730 Wieleń.

Rodzinna firma Danex powstała w 1995 roku, w sercu Puszczy Noteckiej, we wsi Rosko. 
Od lat dostarcza ona odbiorcom na całym świecie dary natury pochodzące z 
najczystszych polski lasów i ekologicznych upraw. Należąc do czołówki w branży 
przetwórstwa runa leśnego, firma wyznacza najwyższe standardy jakości produktów. 
Stały rozwój sprawił, że certyfikowane wyroby z Puszczy Noteckiej znane są na całym 
świecie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala przetwarzać dary natury 
zachowując ich naturalne właściwości. 
W 2011 roku powstała idea o stworzeniu marki własnej – Devaldano. Obecnie bogate 
linie produktów grzybowych, owocowych oraz warzywnych dostępne są w popularnych 
sieciach sklepów w całej Polsce. Dzięki stosowaniu najnowszych systemów produkcji, 
firma dostarcza na rynek globalny wyselekcjonowane produkty biologiczne i naturalne. 
Od początku działalności firma Danex stawia na zrównoważony rozwój i działania 
proekologiczne. Fundamentalną wartością przedsiębiorstwa jest ochrona natury - 
nieocenionego źródła inspiracji, również kulinarnych. Troska o środowisko naturalne od 
lat jest nieodłączną częścią działań firmy. Danex odpowiedzialność za przyrodę 
przekazuje kolejnym pokoleniom, angażując społeczeństwo do aktywności na rzecz 
ochrony środowiska. 
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110. rocznica urodzin Józefa Nojiego
Wieleń Budowniczy Polskiego Sportu 
Gmina Wieleń laureatem XIX edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu – Polski Komitet 
Olimpijski w Warszawie, 27 września 2018 roku. Do nagrody Gminę Wieleń rekomendował 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnienie „INWESTOR NA MEDAL”, zostało 
przyznane za całokształt działań na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i 
społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budowy hali 
widowiskowo-sportowej w Wieleniu.

Gminna baza sportowa w Wieleniu:
- Hala sportowo-widowiskowa; ul. Jaryńska 7a, 64-730 Wieleń; tel. 67 256 16 60; 

www.mgok-wielen.pl
- Stadion Miejski; ul. Pilska 3, 64-730 Wieleń
- trzy boiska sportowe (trawiaste) w  Rosku, Miałach i we Wrzeszczynie 
- dwa boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią  tj. przy Szkole Podstawowej nr 1 

im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Rosku

- jeden kompleks boisk sportowych ORLIK –  przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Wieleniu

Współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami:
- KS „Debiut” -  debiut-wielen.pl
- KS LZS „Tarzani” Wrzeszczyna” - tarzani.futbolowo.pl
- LZS „Noteć” Rosko – www.notecrosko.futbolowo.pl
- MKS „Fortuna „Wieleń –  mksfortuna.futbolowo.pl
- MKS LZS „Orzeł” Gulcz –  orzel-gulcz.futbolowo.pl
- UKS „Muszkiet” Wieleń
- UKS „Płomień”  Wieleń – www.maraton.wielen.pl
-UKS „Victoria” Miały –  victoriamialy.futbolowo.pl
- Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego - www.polmaratonnotecki.pl
- Stowarzyszenie  Rozwoju Lokalnego w Miałach –  www.mialy.pl

Realizacja inicjatyw sportowych w gminnym kalendarzu:
- Memoriał Lekkoatletyczny im. Bolesława Sołtysika (maj)
- Ogólnopolski Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (marzec)
- Półmaraton im. Józefa Nojiego (sierpień)
- Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross Country Michałki (wrzesień)
- Bieg Sylwestrowy (grudzień)
Gmina jako propagator sportu i zdrowego stylu życia proponuje mieszkańcom udział 
w zajęciach odbywających się na hali, która tętni życiem i zaprasza każdego bez względu na 
wiek, kusząc bogatą ofertą programową.

Wizytówki Miasta i Gminy Wieleń:
W dziale „Sport i rekreacja – aktywnie dla zdrowia” Gmina promuje: obiekty rekreacyjno-
sportowe, boiska, halę sportowo-widowiskową, kąpieliska oraz wydarzenia sportowe. 
Podmioty organizujące imprezy sportowe mogą promować realizowane przedsięwzięcia 
poprzez formę wydawniczą w postaci wizytówek emitowanych tradycyjnie i elektronicznie.

Statuetka SUKCES – nagroda Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury 
fizycznej i turystyki. Celem przyznania statuetki jest uhonorowanie 
i wyróżnienie sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych 
lub osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kultury 
fizycznej i turystyki Miasta i Gminy Wieleń.

 Władze Gminy Wieleń: Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia;
 Urząd Miejski w Wieleniu ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń; 
 e-mail: Wielen_UM@wokiss.pl, www.wielen.pl
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Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm RP

Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP

Polski Komitet Olimpijski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.

Gmina Drawsko

Miasto i Gmina
Wieleń
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WIELEŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
im. Józefa Nojiego w Wieleniu

NaGłos

Gmina Drawsko – „Miejsce nietuzinkowe, piękne i wyjątkowe”
Położenie: północno-zachodnia część woj. wielkopolskiego
Powierzchnia gminy – 163 km²
Liczba ludności – 6.132
Gmina Drawsko to 12 miejscowości: Drawsko, Drawski Młyn, 
Pęckowo, Piłka, Marylin, Chełst, Kawczyn, Kamiennik, Kwiejce, Kwiejce 
Nowe, Pełcza, Moczydła. 
Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Połączenia krajowe umożliwia 
droga wojewódzka nr 181 Drezdenko-Czarnków. Stacja PKP w Krzyżu Wlkp. (w odległości 
3 km od Drawska) daje możliwość połączenia z Piłą, Bydgoszczą, Gorzowem Wlkp., 
Poznaniem, Szczecinem, Warszawą, czy Berlinem. 4 km od Drawska znajduje się stacja PKP 
w Drawskim Młynie – linia 351 Szczecin Poznań, przy której zatrzymują się pociągi 
regionalne. 
Włodarze gminy wykorzystując potencjał przyrodniczy - ponad 60% powierzchni stanowią 
lasy Puszczy Noteckiej stawiają na turystykę, która znajduje odzwierciedlenie 
w inwestycjach i prowadzonych przedsięwzięciach, stąd np. „Pierwszy w Polsce Park 
Grzybowy” w Piłce, „Park Rybny” w Marylinie, marina „YNDZEL” w Drawsku, cykl imprez „Lato 
w Puszczy Noteckiej”, sztandarowa impreza w gminie - Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, 
las wokół nas”, liczne ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowa amfiteatru w Drawsku itp. 
Gmina Drawsko swoje działania ukierunkowuje również na rozwój sportu. Tradycją jest 
Notecki Półmaraton Józefa Noji, na cześć uczczenia pamięci olimpijczyka, który pochodził z 
Pęckowa. W rozwoju sportu pomaga dobrze przygotowana baza sportowo-rekreacyjna oraz 
współpraca z licznymi stowarzyszeniami i lokalnymi działaczami sportowymi. 

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

WIELEŃ SPORTEM STOI!
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