
 

 

Zasady pucharu  

Maratonu Miast Ogrodów 2019 
 
1. Organizatorzy. 

 

                     

 
Puchar organizowany jest przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku, Podkowiańskie 
Towarzystwo Biegowe, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ oraz członków i sympatyków STO-nogi 
Milanówek i PTB. Do biegu zapraszamy wszystkich biegających przyjaciół STO-nóg, PTB i innych 
biegaczy, chcących pobiegać w miłym towarzystwie. 
 
Wsparcia udziela Milanowskie Centrum Kultury, miasto Podkowa Leśna oraz miasto Brwinów 
  
2. Terminy, miejsca i dystanse biegów. 
 

Lp Data Miejsce Długość trasy 
w m x liczba 
okrążeń 

Dystans 
całkowity 

Uwagi 

1 24.03.2019 
niedziela. godzina 
11.00 

Podkowa Leśna - park  5000m  

2 14.04.2019 
niedziela - godzina 
11.00 

Stawisko  5000m  

3 26.05.2019 
niedziela godzina 
11.00* 

Podkowiańska Dycha - 
10km  
 

1x10 000m 10 000m Bieg płatny 

4 16.06.2019 
niedziela godzina 
11.00* 

VII Bieg STO-nogi 
Mialnówek 

1x10 000m 10 000m Bieg płatny 

5 08.09.2019 niedziela 
godzina 11.00 

Żółwin - gmina 
Brwinów  

 5 000m  

6 13.10.2019 niedziela 
godzina 11.00 

Podkowa Leśna  5000m  

7 16.11.2019 sobota* 
godzina 16.00 

Muzeum im. A. i J. 
Iwaszkiewiczów w 
Stawisku * 

x Minimum 2 
okrążenia 

Pętla 1750m, czas 
otwarcia trasy 
3h*, bieg płatny 

 



 

 

* - UWAGA! Te biegi organizowane są według innych zasad, prosimy KONIECZNIE się z nimi zapoznać. 
Są to biegi płatne. 
  
3. Zasady biegu. 
  
a) Puchar ma na celu zachęcić mieszkańców Milanówka, Podkowy Leśnej i okolic do aktywnego 

spędzania czasu. Ma charakter sportowo-towarzyski 
b) Udział w biegach nr 1,2, 5 i 6 jest bezpłatny. Zawody nr 3, 4 i 7 są częścią pucharu, ale 

organizowane są na innych zasadach* 
c) Przed startem każdy zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia 
d) Dzieci uczestniczą w biegu wyłącznie pod nadzorem swoich rodziców lub opiekunów.   
e) Rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za start dzieci.  
f) UWAGA! Osoby startujące ze zwierzętami mają obowiązek zabezpieczenia przed ewentualnym 
ugryzieniem (kaganiec) oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane 
zdarzenia. 
  
4. Punktacja pucharu 
Punkty przyznawane są według wzoru za biegi nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6:  
 
miejsce zawodnika / liczba startujących = współczynnik x 
 
(im mniejszy współczynnik x tym lepsze miejsce, po każdym biegu dodajemy liczbę punktów). Liczy 
się suma pięciu najmniejszych liczb (Trzeba wystartować minimum w pięciu biegach). 
 
UWAGA! Noc Sto-nogi Milanówek nie jest wliczana do punktacji. Jest zakończeniem MMO i 
momentem dekoracji uczestników. 
 
5. Nagrody. 
 Zwycięzca Pucharu może liczyć na nagrodę niespodziankę i uścisk dłoni wiceprezesa zarządu SKT 10 
STO, PTB i TG Sokół. W miarę dostępnych funduszy nagrody otrzymają też zawodnicy, którzy zajmą 
drugie i trzecie miejsce, a także inni bohaterowie pucharu. 
  
6. Zapisy 
Swoje uczestnictwo prosimy zgłaszać elektronicznie – UWAGA – na każdy bieg oddzielnie - 
wypełniamy formularz zgłoszeniowy. Zapisać można będzie się także (w miarę dostępności miejsc 
limit uczestników to 100 osób) w biurze zawodów przed biegiem – najpóźniej 30 minut przed 
startem. 
 
Niniejszy punkt nie dotyczy zawodów nr 3 i 4 
 
7. Inne informacje. 
Organizatorzy zapewniają podstawową medyczną. 
Wątpliwości odnośnie zasad pucharu Maratonu Miast Ogrodów rozstrzygają Organizatorzy.  
Aktualne informacje, jak również listę startową będzie można znaleźć na stronie www.sto-nogi.pl  i 
ptb-podkowa.pl  
Jesteśmy również na fb. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila milanowek@sto-nogi.pl lub tel. 
601825560 (Jerzy) lub 666353600 (Leszek) 

http://www.sto-nogi.pl/
http://ptb-podkowa.pl/

