
 

Regulamin Klasyfikacji Półmaratonów Dolnośląskich 

 

1. ORGANIZATOR: 
  
• Fundacja WROACTIV 

• Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce 

• Grabek Promotion Sp. z o.o. 

• Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne „AQUA - ZDRÓJ” 

 

2. Warunki otrzymania statuetki Sudeckiego Muflona: 
 

Aby otrzymać statuetkę Sudeckiego Muflona, w 2023 roku należy ukończyć min. 3 z 4 
następujących biegów w roku kalendarzowym (do klasyfikacji będą wliczane 3 najlepsze wyniki z 4 
możliwych startów) 

 
• XV Panas Półmaraton  Ślężański – 25.03.2023  
• XI Półmaraton Jeleniogórski – 16.04.2023 
• 23 TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych – 3.09.2023 
• VIII RST Półmaraton Świdnicki – 4.11.2023 

 
 
3.  Warunki otrzymania medalu Finiszera klasyfikacji Półmaratony Dolnośląskie: 
 

Aby otrzymać medal Finiszera należy ukończyć wszystkie Półmaratony wymienione w pkt 2. 

 

Udział w cyklu biegów jest bezpłatny (obowiązują tylko opłaty startowe biegów wchodzących w 

skład cyklu). Cykl rozpoczyna Półmaraton Ślężański, kończy – Półmaraton Świdnicki gdzie odbędzie 

się wręczenie Muflonów Sudeckich i medali Finiszera.  

 

4. NAGRODY: 
 

Sudeckie Muflony otrzyma 6 najlepszych kobiet i 6 najlepszych mężczyzn, które/ którzy uzyskają 

najlepszy łączny czas z 3 najlepszych półmaratonów. Za miejsce pierwsze zostanie przyznany Złoty 

Muflon, za drugie – Srebrny, za trzecie – Brązowy. Za miejsca 4 – 6 zostaną wręczone statuetki 

zwykłe. 

 

Czas i ostateczny wynik przeliczony zostanie wg przelicznika World Master Athletics 

(WMA) stosowanego na Półmaratonie Ślężańskim. Czas każdego zawodnika uzyskany 

na danym biegu w sekundach będzie mnożony przez współczynnik przyporządkowany 

do wieku.  

 

Przykładowe tabele i symulacje: https://www.usatf.org/resources/statistics/calculators 

 

5. Informacje dodatkowe 
 
• Elektroniczny kontakt  organizatorem: kontakt@wroactiv.pl 
• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 
 

Wrocław, grudzień 2022 

https://www.polmaratonslezanski.pl/
https://jelenia.superbieg.pl/
http://polmaraton.walbrzych.pl/
http://polmaraton.swidnica.pl/
https://www.usatf.org/resources/statistics/calculators
mailto:kontakt@wroactiv.pl


Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 

1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres 
zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej 
imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez 
złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 
 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 17/7, 50-
047 Wrocław;    
 
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi biegu 
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane osobowe 
będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 
administratorowi danych i w stosunku do niego;  
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w  cyklu biegów o puchar MUFLONA SUDECK(EGO.   

 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie 
ubezpieczeniowej, prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia. 
 


