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SUBARU
WYPOCZYWAJ JAK CHCESZ

Głównym celem Subaru jest osiąganie najwyższego poziomu aktywnego 
bezpieczeństwa, dlatego konsekwentnie realizuje i udoskonala pryncypia 
konstrukcji swoich samochodów. Silnik przeciwsobny Subaru BOXER, stały 
napęd wszystkich kół Symmetrical AWD oraz duży prześwit zapewniają 
komfort i bezpieczeństwo prowadzenia nawet w bardzo trudnych warunkach 
drogowych i pogodowych.

Grupa Polmotor
Ustowo 52, 70-001 Szczecin

+48 91 822 85 55

polmotor.subaru.pl



godz. 17.00–20.00 Biuro Zawodów – odbiór pakietów startowych 
PIĄTEK, 29.07.2022

Biuro zawodów – odbiór pakietów startowych

Szatnia główna, depozyt 

START

8. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI

3. NOCNY PÓŁMARATON SZCZECIŃSKI

2. NOCNA SZTAFETA MARATOŃSKA 

Dekoracja zwycięzców
klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

ZAKOŃCZENIE IMPREZY

godz. 10.00–20.00

godz. 21.00–05.00

godz. 22.00

godz. 04.15

Dekoracja zwycięzców
kategorie wiekowe oraz klasyfikacja sztafetowa 

godz. 02.00

godz. 03.00

SOBOTA, 30.07.2022

parking kąpieliska arkonka: miasteczko maratońskie, biuro, start i meta

program zawodów



Biuro Zawodów będzie się mieścić w Miasteczku Maratońskim na parkingu 
kąpieliska Arkonka i czynne będzie w piątek w godzinach 17.00 – 20.00 
oraz w sobotę w godzinach 10.00 – 20.00.

Przebieralnia i depozyt znajdować się będą na terenie Miasteczka Mara-
tońskiego w sąsiedztwie biura zawodów. Odbiór depozytu po biegu
wyłącznie na podstawie numeru startowego.

Toalety i umywalki będą dostępne w Miasteczku Maratońskim.

miasteczko maratońskie

W okolicach Miasteczka Maratońskiego, startu / mety dostępnych jest kilka
parkingów bezpłatnych, niestrzeżonych:

   a. Parking przy Polanie Czerwonej (nieutwardzony, pojemność około
       50 aut, odległość od Miasteczka Maratońskiego 100m). Wjazd od
       ulicy Arkońskiej.
   b. Parking naprzeciwko Stadionu Arkonii (pojemność około 150 aut,
       odległość od Miasteczka Maratońskiego 300m). Wjazd od ulicy
       Arkońskiej.
   c. Parking przy Netto Arenie (pojemność około 500 aut, odległość
       od Miasteczka Maratońskiego 700m). Wjazd od ulicy Jarzyńskiego.

Parkingi znajdują się na trasie biegu.
Bezkolizyjny wjazd na każdy z wymienionych parkingów możliwy będzie
30 lipca przed godz. 21.00. 
Wyjazd z każdego z wymienionych parkingów po godz. 22.00 będzie
możliwy. Wyjazdami kierować będą upoważnieni przedstawiciele
organizatora.

parkingi

Informacje dla uczestników
8. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz imprez towarzyszących:
3. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego i 2. Nocnej Sztafety Maratońskiej Szczecin 



bieg

Start do wszystkich biegów nastąpi 30 lipca o godz. 22.00. Linia startu
zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Trasa biegu jest w całości oświetlona i o nawierzchni asfaltowej. Trasa posiada
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Po trasie biegu poruszać się będą skutery prowadzące liderów poszczególnych
biegów.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe z chipem
przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub pasa. Zasłanianie
numeru startowego, bądź jego modyfikacja oraz ingerencja w chip są
zabronione pod karą dyskwalifikacji. Przebywanie na trasie bez ważnego
numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru 
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

SZTAFETY. Zawodnicy biorący udział w biegu sztafetowym, chip do pomiaru
czasu będą mieli umieszczony w pałeczce sztafetowej, która otrzymają
bezpośrednio przed biegiem.

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 6 godzin. Podstawą klasyfikacji jest
pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne,
które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu
na trasie może spowodować dyskwalifikację.

Punkty kontrolne dodatkowego pomiaru czasu będą się znajdowały na końcu
każdej pętli, tj. kilometrach: 10,5 / 21 / 31,5 / 42.

Punkty odżywcze zaopatrzone w wodę będą umieszczone na 
3 / 5 / 7 / 10 kilometrze każdej pętli oraz na MECIE.
Niektóre punkty będą dodatkowo wyposażone w izotonik oraz banany.

Na trasie nie będzie dedykowanego punktu z odżywkami własnymi zawodników.

Mapa trasy biegu dostępna tu:
https://maratonszczecinski.pl/strona-glowna/trasa





Na trasie znajdować się będą muzyczne punkty kibicowskie zorganizowane
przy współpracy naszych partnerów Subaru Polmotor oraz
Radio Eska Szczecin.

 Oficjalnym serwisem fotograficznym jest „Fotografia sportowa - Dulny foto”.
Fotografowie serwisu będą wykonywali zdjęcia w wielu punktach na trasie
i mecie maratonu. Wszystkie zdjęcia wykonane przez „Fotografia sportowa
- Dulny foto” będą udostępnione uczestnikom maratonu BEZPŁATNIE.
   
Poruszanie się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz
innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego
przez organizatora jest NIEDOZWOLONE.
Regulamin NIE DOPUSZCZA korzystania z kijków typu nordic walking,
NIEDOZWOLONY jest również bieg z psem.

bieg - c.d.

Każdy uczestnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal. Wszyscy
chętni będą mieli możliwość uwiecznienia swojego nazwiska oraz wyniku
na medalu. Grawerowanie NIE BĘDZIE odbywać się bezpośrednio po biegu
na terenie Miasteczka Maratońskiego. Każdy zawodnik, który zadeklarował
i opłacił taką usługę otrzyma voucher do wykorzystania u naszego partnera
firmy SYGNAT. Informacje na temat szczegółów wykorzystania vouchera
udzielane będą w biurze zawodów.

Po odbiorze medalu każdy zawodnik będzie miał możliwość wykonania
zdjęcia na pamiątkowej ściance imprezy przez dedykowanego fotografa.

Po biegu będzie możliwość skorzystania z prysznica na terenie kąpieliska
Arkonka po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Zawodów.

Dla zawodników, którzy ukończyli bieg dostępna będzie strefa wypoczynku
na terenie Miasteczka Maratońskiego.

Od godziny 23.00 będzie możliwość zjedzenia zupy ugotowanej przez
Bistro Solniczka https://www.facebook.com/BistroSolniczka.
Odpłatność w dowolnej kwocie w całości przekazana będzie dla Kasi Maziarz
https://www.siepomaga.pl/kasia-maziarz

po biegu



8. Nocny Maraton Szczeciński wraz biegami towarzyszącymi
jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu
Gminy Miasto Szczecin.

Sponsorem głównym / partnerem technicznym jest Subaru Polmotor.

Impreza posiada Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin.

Partnerami wydarzenia są:

zapraszamy do udziału w innych naszych wydarzeniach

www.raz.szczecin.pl
ZAPISY I REGULAMIN

» Kancelaria Prawna Mużyło
» Myway Fitness Squash & Social
» Maltgarden Beer & Food
» Palarnia kawy Erakawy.pl

» MaratonyPolskie.pl
» Radio ESKA Szczecin
» JUST HERO
» Dom Kultury Słowianin



/RAZSzczecin

/raz.szczecin.pl

Poniedziałek 	L - stadion le�oatletyczny, ul.Litewska 20

 w godz. 19.00- 20.00 płyta stadionu.

Środa  - stadion le�oatletyczny ul.Litewska 20 

 w godz. 19.00-20.00 płyta stadionu,  godz. 20.15-21.15 hala - siłownia stadionu.

Piątek - stadion le�oatletyczny ul.Litewska 20 

  w godz. 19.00-20.00 płyta stadionu , godz. 20.15-21.15 hala- siłownia stadionu.

Niedziela - las Arkoński - obok kas Kąpieliska Arkonka

 godz. 10.00-11.15.

RAZ Szczecin zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych



INTERNATIONAL TRAVEL PARTNER

/razevent/MaratonwNowymJorku

event
marathon

/raz-event.pl 

LONDON / BERLIN / CHICAGO / NEW YORK

Raz Event Marathon 

RAZ Event Marathon jest autoryzowanym Tour Operatorem:

TCS New York City Marathon

BMW Berlin Marathon

Virgin Money London Marathon

Bank of America Chicago Marathon

Tour Operator



PATRONAT HONOROWYPARTNER OFICJALNY

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY PATRONAT PRAWNY

ORGANIZATOR

event

FIRMA WSPIERAJĄCA
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