
XXX  KONECKI  MARATON  PIESZY NA  50 KM
R e g u l a m i n

1. Cel Maratonu:
 poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego
 poznanie piękna Ziemi Koneckiej
 dbanie o kondycję fizyczną  poprzez indywidualny ruch na świeżym powietrzu
 propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
 sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce.
 promocja hasła Zarządu Głównego „Kolej na PTTK”.

2. Organizatorzy:
 Oddział PTTK w Końskich

 Klub Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” w Końskich

przy  współpracy z: 

 Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

 Urzędem Miasta i Gminy w Końskich

3. Start:  

11  czerwca  2022r.  (sobota)  z  Ośrodka  Wypoczynkowego  „Bartek”  w  Sielpi,  ul.  Staszica  11.
Nie przewiduje się wspólnego startu. Każdy uczestnik po weryfikacji samodzielnie w godz. 7.30 –
8.30 rozpoczyna indywidualną wędrówkę zgodnie z opisem trasy na kartach startowych. Pobranie
numeru  startowego  w  Biurze  jest  warunkiem  pełnoprawnego udziału  w Maratonie.  Meta:Sielpia,
OW  „Bartek”,  czynna  w  sobotę  11.06.2022r.  do  godz.  22.00.  Uczestnicy  kończący  wędrówkę
zobowiązani  są  do  zgłoszenia  się  w  Biurze  po  indywidualny  odbiór  świadczeń,  co  będzie
równoznaczne z ukończeniem  Koneckiego Maratonu Pieszego na 50 km.

4. Trasa:

Trasa  Koneckiego  Maratonu  Pieszego:  Sielpia  –  Wąsosz  –  Stąporków  –  Smarków  –
Kamieniarska Góra – Piła – Izabelów – Gatniki – Sielpia ma charakter pętli. Przebiega  znakowanymi
szlakami  turystycznymi  i  trasą  oznakowaną  przez  organizatorów.  Na  trasie  znajdują  się  sklepy
spożywcze. Dokładny opis wraz z mapką trasy uczestnicy otrzymają drogą mailową. Obowiązkiem
każdego uczestnika jest wydrukowanie i posiadanie karty startowej na trasie Maratonu Pieszego. 

5. Uczestnictwo:

Konecki  Maraton  Pieszy  jest  ogólnodostępną  imprezą,  ma  charakter  turystyczno-
rekreacyjny. Trasa marszu pokonywana jest indywidualnie i wymaga od uczestników dobrej zaprawy
w turystyce pieszej. Uczestnikiem Maratonu Pieszego może być każda osoba, która ukończyła 18 lat
i posiada dobry stan zdrowia. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe dokonanie zgłoszenia i wpłaty.
Dokonanie wpłaty wpisowego w terminie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona uczestników. Nie
przyjmujemy zgłoszeń po terminie. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość  zmian  w  regulaminie.  Stosowne  komunikaty  zamieszczone  będą  na  stronie
www.pttkkonskie.pl 

6. Zgłoszenie:

     Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną wraz z wpłatą wpisowego na konto bankowe w kwocie  75 zł
(członkowie PTTK 70 zł po okazaniu legitymacji z opłaconą składką za 2022rok), przyjmowane będą do
dnia 30 maja 2022 r. 

Elektroniczny formularz zgłoszeń:   www.pttkkonskie.pl     
Nr konta: 28 1240 5006 1111 0000 5555 8686  

Oddział PTTK, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 514 030 401
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

7. Noclegi:
Organizatorzy  nie  zabezpieczają  noclegu.  Dla  osób  zainteresowanych  istnieje  możliwość  rezerwacji
noclegu  w  Ośrodku  „Bartek”  w  Sielpi,  ul.  Staszica  11,  tel.  667799680,  www.sielpiawczasy.pl
www.sielpia.pl, e-mail: sielpia@sielpia.pl, (ilość miejsc ograniczona).

8. Nagrody i świadczenia:

   Wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie, otrzymują:
 dyplom za udział w maratonie
 pamiątkowy odlewany medal za pokonanie 50 km
 numer startowy
 znaczek okolicznościowy
 słodki poczęstunek na mecie, kawa, herbata
 wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek
 punkty  na OTP i odznakę regionalną Turysta Ziemi Koneckiej
 udział w losowaniu  upominków
 ubezpieczenie
 pieczątkę okolicznościową
 możliwość zakupienia pamiątkowej koszulki.

9. Obowiązki uczestników:

 dysponowanie odpowiednim ubiorem i ekwipunkiem
 posiadanie karty startowej
 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody 
 stosowanie się do postanowień organizatorów.

10. Postanowienia końcowe:

 nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce 
 Maraton Pieszy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 na trasie Maratonu znajdują się stałe i lotne punkty kontrolne
 uczestnicy skracający trasę lub korzystający ze  środków lokomocji, będą zdyskwalifikowani
 wyżywienie i serwis na trasie uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie
 zalecane jest posiadanie odpowiednich map turystycznych
 uczestnicy  Maratonu  Pieszego  biorą  w  nim  udział  na  własne  ryzyko  a  organizatorzy  nie

ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy oraz w rozumieniu
przepisów RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu na czas realizacji Maratonu

 uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora o rezygnacji z kontynuowania wędrówki.
Organizatorzy nie zapewniają transportu tym uczestnikom

 interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

http://www.sielpia.pl/
http://www.sielpiawczasy.pl/
http://www.pttkkonskie.pl/
http://www.pttkkonskie.pl/


KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH
ORGANIZOWANYCH W ODDZIALE PTTK W KOŃSKICH W 2022 r.

Lp Termin Nazwa imprezy
Miejsce

przeprowadzenia
Organizatorzy

1
15 stycznia

sobota 
XXXV Rajd Zimowy Okolice Końskich

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

2
5 lutego
sobota 

XXIII Zimowy Marsz
  na 25 km

Ziemia Konecka
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

3
5 marca
sobota 

XLVII Rajd Bab Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

4
3 maja 
 wtorek

III Spacer Historyczny   Miasto Końskie
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

5
7/8  maja

sobota – niedziela
XXV Rajd Pieszy
„Nocna Majówka”

Okolice Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

6
28 maja 
sobota

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

Niebo k. Końskich
O/PTTK KTA  PTTK

„PASAT” Komitet
Organizacyjny 

7
11 czerwca

sobota 

 XXX Konecki
Maraton Pieszy

na 50 km

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

8
26 - 27 sierpnia
piątek – sobota 

XXI Supermaraton
Pieszy na 100 km
„Konecka Setka”

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

9
3  września 

sobota 
XXIX Konecki
Rajd Rowerowy

Ziemia Świętokrzyska
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA  PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

10
10 września

sobota 
XXII Marsz po Medal 

Ziemia Konecka
Zak. Sielpia

O/PTTK KTA PTTK
„PASAT” Komitet

Organizacyjny 

11
5 listopada –

sobota
XXVI Rajd

Niepodległości
Ziemia Konecka

Zak. Końskie
O/PTTK w Końskich

KTA PTTK „PASAT” 

                                                       ADRES KONTAKTOWY
                          Oddział PTTK w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
                  tel. 514 030 401, www.pttkkonskie.pl; e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

     XXX

Konecki

Maraton Pieszy

na 50 km

REGULAMIN

Końskie, 11 czerwca 2022 r.

http://www.pttkkonskie.pl/
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