
XVI Supermaraton Pieszy na 100 km 
„K o n e c k a  S e t k a” 

R e g u l a m i n 
 

1. Cel imprezy: 

 poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego, 

 poznanie piękna Ziemi Koneckiej, 

 propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, 

 sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce. 

2. Organizatorzy: 

 Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich 

 Oddział PTTK w Końskich, we współpracy z: 

 Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, 
      Starostwem Powiatowym w Końskich oraz Urzędem Miasta i Gminy w Końskich. 

 

3. Start: 
01 września 2017r. (piątek) godz. 19.00 z Ośrodka Wypoczynkowego „Bartek” w Sielpi,                  
ul. Staszica. Biuro czynne od godz. 17:00. Meta: Sielpia, Ośrodek „Bartek”, czynna      w 
sobotę 02.09.2017r. w godz. 12.00 – 22.00. Uroczyste zakończenie imprezy, wraz        z 
wręczeniem nagród, po śniadaniu w dniu 03.09.2017r. (niedziela) ok. godz. 10.30. 
 

4. Trasa: 
Uczestnicy pokonują dwukrotnie pętlę o długości 50 km: Sielpia – Miedzierza – Cisownik 
–  Modrzewina – Krasna – Wąsosz Stara Wieś – Wąsosz Nowiny – Niebo – Sielpia, są to 
szlaki turystyczne oraz trasa oznakowana przez organizatorów. Nawierzchnia trasy marszu 
jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne. Uczestników obowiązuje 
27 - godzinny limit czasu na pokonanie dystansu. Dokładny opis trasy wraz z mapką 
otrzyma każdy uczestnik przy weryfikacji na starcie. 
 

5.  Uczestnictwo: 
Supermaraton jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – 
wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od uczestników bardzo dobrej zaprawy            
w turystyce pieszej. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, 
posiada dobry stan  zdrowia oraz dostarczy podpisaną kartę zgłoszenia załączoną do 
regulaminu.  
 

6.  Zgłoszenie: 
Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w kwocie 55 zł (członkowie PTTK 50 zł                 

po okazaniu legitymacji z opłaconą składką za 2017 rok) przyjmowane będą do dnia 
28.08.2017r. pod adresem : 

 

       Oddział PTTK, 26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel./fax  41 372 31 70  
Konto: Nr 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686 

e-mail: biuro@pttkkonskie.pl  www.pttkkonskie.pl 
       Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy,        
   lecz wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń.  
         Wpisowe nie podlega zwrotowi, a jego wysokość pomniejszeniu. 

7. Noclegi: 
Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych 
istnieje możliwość rezerwacji przez Biuro PTTK noclegu z pościelą i węzłem sanitarnym w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Bartek” w Sielpi. Koszt jednego noclegu wynosi 40 zł/os. 

Rezerwacji należy dokonać telefonicznie, mailowo lub na karcie zgłoszenia oraz dokonać 
wpłaty do dnia 28.08.2017r. (ilość miejsc ograniczona). 

 

8. Nagrody i świadczenia: 
     Wszystkim osobom, które dokonają zgłoszenia w terminie zapewnia się : 

 pamiątkowy medal za ukończenie 100 km lub 75 km, 

 statuetkę za pokonanie 100 km, 

 dyplom za udział w Supermaratonie, 

 znaczek okolicznościowy, 

 obsługę na starcie i mecie, 

 gorący posiłek w dniu 03.09.2017r., 

 ognisko z pieczoną kiełbasą, kawę, herbatę, 

 punkty na OTP i odznakę regionalną Turysta Ziemi Koneckiej, 

 udział w losowaniu nagród i upominków, 

 pieczątkę okolicznościową, 

 ubezpieczenie. 
 

9. Obowiązki uczestników: 

 posiadanie odpowiedniego ubioru, odblasków, latarki i prowiantu w czasie wędrówki, 

 przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego 
i ochrony przyrody, 

 stosowanie się do postanowień organizatorów. 
 

10. Postanowienia końcowe: 

 nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce, a uzyskany na mecie czas ma  
znaczenie tylko honorowe, 

 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 na trasie Supermaratonu znajdują się stałe i lotne punkty kontrolne, 

 wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie, 

 uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie organizatorzy nie zapewniają 
dojazdu na metę, 

 zalecane jest posiadanie odpowiednich map turystycznych, 

 uczestnicy – którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem 
lokomocji, zostaną zdyskwalifikowani, 

 wszyscy uczestnicy Supermaratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, 
a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe 
zaistniałe podczas imprezy, 

 zgłoszeni po terminie ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna. 
~ Serdecznie zapraszamy! ~ 
          Organizatorzy 

mailto:biuro@pttkkonskie.pl


KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH  
ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2017 r. 

Lp Termin Nazwa imprezy 
Miejsce 

przeprowadzenia 
Organizatorzy 

1 
14 stycznia – 

sobota  
XXX Rajd Zimowy Okolice Końskich 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

2 4 lutego – sobota  
XVIII Zimowy Marsz 

  na 25 km 
Ziemia Konecka 

Zak. Końskie 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

3 4 marca – sobota  XLII Rajd Bab Ziemia Konecka 
O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 
Organizacyjny  

4 3 maja –  środa 
XXVII Biegi Uliczne 

z ok. Konstytucji       
3 Maja 

  Park Miejski                   
w Końskich 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

5 
6 – 7  maja 

sobota – niedziela 
XXI Rajd Pieszy 

„Nocna Majówka” 
Ziemia Konecka 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

6 
20 maja  
sobota 

XII Cross Maraton 
„Przez Piekło do 
Nieba” 42,195m 

 

Okolice Sielpi 
O/PTTK KTA  PTTK 

„PASAT” Komitet 
Organizacyjny  

7 
24 – 25 czerwca 

sobota – niedziela 

 XXV Konecki 
Maraton Pieszy          

na 50 km 

Ziemia 
Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

8 21-27 sierpnia 
XLVII Centralny Zlot 
Krajoznawców CZAK 

„Końskie 2017” 

Sielpia, Końskie 
Ziemia 

Świętokrzyska 

Oddział PTTK  
w Końskich 

9 
1-3 września 

piątek – niedziela  

XVI Supermaraton 
Pieszy na 100 km 
„Konecka Setka” 

Ziemia 
Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

10 
9 – 10  września  

sobota – niedziela 
XXIV Konecki 
Rajd Rowerowy 

Ziemia 
Świętokrzyska 

Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

11 
16 września – 

sobota  

XVII Marsz po Medal 
  

Ziemia Konecka 
Zak. Sielpia 

O/PTTK KTA  PTTK 
„PASAT” Komitet 

Organizacyjny  

12 
11 listopada – 

sobota 

XXI Rajd 
Niepodległości 

Ziemia Konecka 
Zak. Końskie 

O/PTTK w Końskich 
O/PTTK w Żarnowie 
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