
 

 

KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY 

ŁEMKO MARATON 48 

15.05.2021 

 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro Zawodów w piątek oraz w sobotę zlokalizowane będzie w Kinie Wczasowicz w Iwoniczu-

Zdroju (adres: Pl. Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój). Wydawanie pakietów w godzinach 17 do 22 

w sobotę oraz w godzinach 5:30 do 7:30 w sobotę. 

PROCEDURA ODBIORU PAKIETU 

Aby odebrać pakiet startowy należy pobrać ze strony B4SPORT indywidualną, wydrukowaną 

kartę zawodnika, a następnie podpisać ja i wręczyć wolontariuszowi, który wyda pakiet 

startowy. Instrukcja wydruku karty tutaj: 

http://www.ultralemkowyna.pl/images/dokumenty/instrukcja_karty.pdf 

Wyjątkowo zezwalamy na odbiór pakietu w czyimś imieniu. W tym celu należy przedstawić 

podpisaną kartę zawodnika, którego pakiet jest odbierany. 

Nie ma potrzeby przynoszenia wyposażenia obowiązkowego do biura zawodów. 

Prosimy o zjawianie się w biurze możliwie wcześniej, aby uniknąć kolejek w ostatnich 

minutach przed startem. 

MIEJSCE STARTU 

Start będzie znajdował się na Placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju naprzeciwko Kina Wczasowicz.  

PROCEDURA STARTU 

Starty odbywają się w grupach 4-osobowych, co 30 sekund. Godzina startu każdego z 

zawodników została określona na liście startowej:  
https://b4sportonline.pl/LemkowynaUltraTrail/lista_uczestnikow_lemko_maraton_48_1/3091 

Zabrania się zbliżania do miejsca startu na odległość bliższą niż 20 m wcześniej niż 2,5 minuty 

przed swoją godziną startu. Pozostali zawodnicy czekający na starty nie powinni się 

gromadzić. 

Limity na punktach oraz mecie, a także klasyfikacja ustalane są na podstawie pomiaru czasu 

liczonego od chwili planowanego startu. 

DEPOZYTY 

Uczestnicy ŁM48 mogą zostawić w Iwoniczu-Zdroju jeden depozyt na metę (max 60 L). 

Prosimy o pakowanie depozytów we własne worki, plecaki i torby. W pakietach startowych 

będą znajdowały się naklejki do oznaczania depozytów. Depozyty będzie można zostawić w 

busie na godzinę przed startem. Ze względów sanitarnych nie będziemy przyjmować 

depozytów w biurach zawodów. 

Odbiór depozytów w Komańczy – w namiotach przy mecie, wg numeru startowego. 

http://www.ultralemkowyna.pl/images/dokumenty/instrukcja_karty.pdf?fbclid=IwAR0grC70cZhN1-PtkXapB4iw7H2Eu_g-T6dAkLlHXrAjUuI-1yx-ypbH7Nc
https://b4sportonline.pl/LemkowynaUltraTrail/lista_uczestnikow_lemko_maraton_48_1/3091


 

 

ZNAKOWANIE 

Trasa biegnie cały czas Głównym Szlakiem Beskidzkim (czerwony). Dodatkowo trasa będzie 

doznakowana następującymi środkami: 1) wiszące taśmy (na drzewach, krzakach, słupach, 

płotach itp.), szer. 10 cm, kolor purpurowy z logotypem ŁUT – dodatkowo ze srebrnym 

odblaskiem; 2) trasery o wys. Ok. 70 cm z purpurową chorągiewką i srebrnym odblaskiem (w 

terenie otwartym, gdzie nie ma możliwości rozwieszenia taśm); 3) znaki poziome – strzałki 

namalowane w kolorze pomarańczowym na drogach. 

PUNKTY ODŻYWCZE I LIMITY CZASU 

Łemko Maraton 
48 

KM 
TIME LIMIT 

/ LIMIT 
CZASU 

HOT 
MEAL / 

GORĄCE 
DANIE 

FOOD / 
JEDZENIE 

DRINKS 
/ 

NAPOJE 

Iwonicz-Zdrój - 
START 

0,0 

GODZINA 
STARTU/ 
START 
TIME 

- - - 

Puławy Górne - 
Kiczera SKI 

18,7 - OK OK OK 

Przybyszów – 
Chata w 

Przybyszowie 
34,2 - - OK OK 

Komańcza - 
FINISH 

47,7 + 8:00 OK OK OK 

 

Na punktach odżywczych znajdziecie: 

- woda, izotonik, cola, gorąca herbata i kawa – na każdym punkcie 

- przekąski słone i słodkie – czekolada, paluszki słone, żelki, ciasteczka kruche 

- owoce – na każdym punkcie (banany lub jabłka) 

- gorące posiłki –Puławy Górne (zupa). 

Na mecie w Komańczy ponadto ciepły posiłek regeneracyjny. 

SCHEMAT POBYTU ZAWODNIKA NA PUNKCIE: 

1) ZAKRYCIE UST I NOSA 

2) DEZYNFEKCJA RĄK   

3) POBRANIE OWOCÓW I/LUB KANAPEK (JEŚLI SĄ KANAPKI) 

4) POBRANIE JEDZENIA „SYPKIEGO” 

5) NAPEŁNIANIE WODY/NAPOJÓW 

6) POBRANIE ZUPY (JEŚLI JEST) 

7) WYJŚCIE Z PUNKTU 

8) DOPIERO TUTAJ KONSUMPCJA!!! 



 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

W przypadku kontuzji własnej lub innego uczestnika, wypadku, innych problemów prosimy o 

kontakt następującymi środkami: 

1) Numer ratunkowy do Organizatora: +48 733 869 222 

2) Telefon do GOPR: +48 601 100 300 

3) Kontakt osobisty z obsługą trasy, punktu odżywczego. 

Ponadto bardzo mocno zalecamy zainstalowanie bezpłatnej aplikacji RATUNEK w telefonie. 

Aplikacja umożliwia bardzo szybkie ustalenie pozycji wzywającego pomoc, co znacznie ułatwia 

ratownikom GOPR odnalezienie ofiar wypadku. Więcej o aplikacji tutaj: http://ratunek.eu/ 

Kategorycznie zabrania się dzwonienia pod numer ratunkowy w kwestiach organizacyjnych, 

logistycznych itp. Numer ten służy wyłącznie do informowania o sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu uczestników. We wszystkich pozostałych kwestiach należy dzwonić pod numer 

+ 48 883 886 219. 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

Zgodnie z regulaminem, podajemy nieco odchudzoną wersję wyposażenia obowiązkowego: 

pojemnik na wodę o pojemności min. 0,5 litra 

(bidon/bukłak/butelka itp.) 

kubek na wodę o poj. min. 120ml do nabierania 

napojów na punktach - może być bidon 

odkręcany (patrz wyżej) 

folia NRC - minimalny rozmiar 140x200cm 

gwizdek (może być wbudowany w plecak) 

bandaż elastyczny + opatrunek jałowy 

ważny dowód osobisty lub paszport 

gotówka - minimum 50zł 

naładowany telefon komórkowy, z aktywnym 

roamingiem, koniecznie wpisany numer 

alarmowy do Organizatora oraz numer GOPR 

numer startowy - w widocznym miejscu z 

przodu ciała 

buty odpowiednie do biegów górskich 

 

Zawodnik nieposiadający powyższego wyposażenia na trasie zostanie zdyskwalifikowany (nie 

dot. gotówki, która może zostać wydana na trasie). 

Organizator dopuszcza możliwość wyrywkowej kontroli wyposażenia na trasie oraz mecie 

zawodów. Wejście do strefy startu będzie możliwe wyłącznie za okazaniem dokumentu 

tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Możliwa jest też wyrywkowa kontrola 

reszty wyposażenia w strefie startu. 

REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW 

Przypominamy, że w przypadku rezygnacji z kontynuowania zawodów, zawodnik powinien 

możliwie szybko powiadomić o tym fakcie Organizatora: 1) telefonicznie +48 733 869 222 lub 

http://ratunek.eu/


 

 

2) osobiście – na jednym z punktów odżywczych. Organizator zastrzega sobie prawo do 

obciążenia kosztem akcji ratunkowej zawodnika, który nie dopełni tego obowiązku, w 

rezultacie czego akcja zostanie wszczęta bezcelowo. Zwiezienie zawodników, którzy 

zrezygnują z rywalizacji przewidziane jest tylko z punktów odżywczych. Nie dotyczy to 

oczywiście kontuzji i sytuacji uniemożliwiających zawodnikowi poruszanie się o własnych 

siłach. 

ZAMÓWIENIA ZE SKLEPIKU 

Zamówienia opłacone w sklepiku online będą do odbioru przy biurach zawodów. Prosimy o 

przygotowanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby kupującej w celu 

sprawnego odbioru zamówień. 

AUTOBUSY 

Aby skorzystać z przejazdów autobusowych zamówionych i opłaconych wcześniej przez 

sklepik internetowy, nie potrzeba mieć ze sobą dowodu zakupu. Nie wydajemy biletów w 

fizycznej formie. Osoba koordynująca transport autobusowy będzie posiadała wszystkie listy 

imienne na poszczególne kursy i wejścia do autobusów odbywać się będą na tej podstawie.  

Osoby nieposiadające biletu na dany kurs lub nieposiadające biletu w ogóle będą mogły 

skorzystać z transportu wyłącznie w przypadku pozostania wolnych miejsc. Do zobaczenia! 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


