
 



Zapraszamy Państwa do udziału w V Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się                                    
w Józefowie koło Warszawy 18 września 2021r. Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów, 
pracowników branży farmaceutycznej, ich rodziny i dzieci, a także przyjaciół farmacji.  
 
PROGRAM 
Piątek – 17 września 2021 
17:00 – 18:00  – zapisy i odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów  
Sobota – 18 września 2021 
9:00 – 10:00  – zapisy i odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów do wyścigu w kategorii dzieci 
9:00 – 11:00  – zapisy i odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów do wyścigu w pozostałych kategoriach 
10:30   – start dzieci na dystansie 5 km  
11:45   – ustawianie zawodników na starcie w sektorach startowych 
12:00   – start maratonu, sektor I (kategoria farmaceuci) 
12:01  – start maratonu, sektor II (pracownicy branży farmaceutycznej) 
12:02  – start maratonu, sektor III (przyjaciele farmacji)  
13:30   – start dystansu MINI dla maluchów – NOWOŚĆ!!! 
14:00   – dekoracja zwycięzców 
14:30  – poczęstunek dla uczestników 
18:00  – impreza integracyjna dla uczestników 
 
MIEJSCE:  
Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy  
 
ORGANIZATOR:  
HURTAP SA, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi 
 
PATRONAT: 
Naczelna Izba Aptekarska 
 
PATRONAT MEDIALNY: 
Aptekarz Polski 
 
ORGANIZATOR TECHNICZNY:  
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Uczestnikiem zawodów może być:  
o magister farmacji (kategoria farmaceuta, sektor I)  

Niezbędne jest wskazanie przynależności do Izby Aptekarskiej. 

 Uczestnikiem zawodów może być:  
o technik farmaceutyczny,  
o pracownik firmy farmaceutycznej,  
o przedstawiciel firmy producenckiej (kategoria pracowników branży farmaceutycznej, sektor II).  

Niezbędne jest załączenie w trakcie dokonywania zgłoszenia potwierdzenia zatrudnienia z działu 
personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia będzie klasyfikowany jako przyjaciel 
farmacji. 

 Uczestnikiem zawodów może być  
o przyjaciel farmacji (sektor III).  

Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach wyłącznie przez farmaceutę lub pracownika 
branży farmaceutycznej. 

 Uczestnikiem zawodów może być:  
o junior lub dziecko zgłoszone przez farmaceutę bądź pracownika branży farmaceutycznej startującego 

w zawodach. 

 Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin zawodów, jednocześnie oświadczając 
brak przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy na rowerze. 

 



 
ZGŁOSZENIA:  

 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną poprzez system zapisów sts-timing najpóźniej 
do dnia 17 września 2021 roku. Link do zapisów znajduje się na stronie internetowej www.hurtap.com.pl lub 
pod adresem https://zapisy.sts-timing.pl/758/ 

 Przy dokonywaniu zgłoszenia w poszczególnych kategoriach należy podać:  
o kategoria farmaceuta - przynależność do Izby Aptekarskiej  
o kategoria pracownik branży farmaceutycznej - potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy, 

potwierdzenie należy wysłać na adres karolina.sobczak@hurtap.com.pl.  
 
OPŁATA:  

 Udział w zawodach jest bezpłatny dla każdej kategorii  

 20 zł – kaucja za numer startowy z chipem (urządzeniem mierzącym czas), płatna na miejscu w Biurze 
Zawodów, kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu numeru.   

 W kategorii MiniMini dzieci otrzymują bezpłatnie numery startowe, które są bezzwrotne i stanowią pamiątkę 
dla każdego dziecka startującego w zawodach.  

 
PRZEBIEG ZAWODÓW:  

1. Dystans 5 km – dzieci startują z jednego sektora i pokonują dystans o długości 5 km na specjalnie wytyczonej  
i oznakowanej trasie. W trakcie wyścigu rodzic/opiekun może jechać wraz dzieckiem.  

2. Dystans 17 km – dorośli i juniorzy startują z trzech sektorów:  
o I sektor – farmaceuci,  
o II sektor – pracownicy branży farmaceutycznej, 
o III sektor – przyjaciele farmacji.  

Dystans 17 km według wytyczonej trasy prowadzącej po drogach leśnych. Uczestnicy mogą startować  
na rowerach górskich lub rekreacyjnych. Każdy z uczestników powinien posiadać kask rowerowy. O zwycięstwie 
decyduje najlepszy czas w danej kategorii wiekowej z podziałem na kobiety i mężczyzn. Przekroczenie linii startu przez 
uczestnika jest jednocześnie rozpoczęciem pomiaru czasu. Na trasie będą znajdowały się pośrednie punkty pomiaru 
czasu, nie przekroczenie wszystkich punktów przez uczestnika będzie oznaczało przejechanie niepełnego dystansu             
i dyskwalifikację w zawodach.  

3. Zawody MiniMini – dla najmłodszych dzieci rozgrywane będą na terenie Miasteczka Sportowego według 
wytyczonej pętli do długości 400 m. Ilość okrążeń do przejechania uzależniona będzie od wieku dziecka.   

 Podział na kategorie  
o rowerki biegowe (chłopcy i dziewczynki) – jedno okrążenie 

- rok urodzenia 2017 i młodsze 
o rowerki tradycyjne (chłopcy i dziewczynki) 

- 3 lata - rok urodzenia 2018 – jedno okrążenie 
- 4 lata - rok urodzenia 2017 – dwa okrążenia 
- 5 lat - rok urodzenia 2016 – trzy okrążenia 
- 6 lat - roku urodzenia 2015 – trzy okrążenia 

 Dodatkowe informacje: 
o do startu dopuszcza się dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych 
o wymagany jest kask ochronny noszony przez dziecko 
o dziecko może startować na dowolnym rowerze 
o dzieciom nadawane są kolejno bezzwrotne numery startowe 
o po zawodach wszystkie dzieci otrzymują upominki i pamiątkowe medale za uczestnictwo  

w zawodach 
o organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania trasy i jej długości, w zależności od wieku 

dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu 

NAGRODY: 

 Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski. 

 W każdej kategorii wiekowej  na dystansie 5 i 17 km za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy 
i medale. 

 W kategorii MiniMini wszystkie startujące dzieci otrzymują upominki. 
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KATEGORIE WIEKOWE:  

17 km 5 km MiniMini 

Farmaceuci 
Pracownicy branży 

farmaceutycznej 
Przyjaciele farmacji Dzieci 

Kobiety: 
K1 – do 30 lat 
K2 – od 31 do 40 lat 
K3 – od 41 do 50 lat 
K4 – powyżej 51 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 30 lat 
M2 – od 31 do 40 lat 
M3 – od 41 do 50 lat 
M4 – powyżej 51 lat 

Kobiety: 
K1 – do 30 lat  
K2 – od 31 do 40 lat 
K3 – od 41 do 50 lat 
K4 – powyżej 51 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 30 lat  
M2 – od 31 do 40 lat 
M3 – od 41 do 50 lat 
M4 – powyżej 51 lat 

 

Kobiety: 
K1 – do 30 lat  
K2 – od 31 do 40 lat 
K3 – od 41 do 50 lat 
K4 – powyżej 51 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 30 lat  
M2 – od 31 do 40 lat 
M3 – od 41 do 50 lat 
M4 – powyżej 51 lat 
 
Juniorki:  
15-17 lat  
 
Juniorzy:  
15-17 lat 

Dziewczynki:  
Kat. – od 7 do 8 lat  
Kat. – od 9 do 11 lat 
Kat. – od 12 do 14 lat 
Chłopcy:  
Kat. – od 7 do 8 lat  
Kat. – od 9 do 11 lat 
Kat. – od 12 do 14 lat 

 

Dziewczynki i 
chłopcy 
Kat. – do 6 lat 

 
Puchar rodzin:  
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być 
farmaceutą) 
 
Kategoria OPEN: 
Kobiety i mężczyźni 
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy. 
 
UWAGI DO WYNIKÓW: 
Każdy z uczestników zawodów ma prawo zgłosić uwagi dotyczące czasu przejazdu, w tym celu należy zgłosić się do 
biura zawodów niezwłocznie po wywieszeniu wyników na tablicy i nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem 
dekoracji. Po tym czasie uwagi nie będą uwzględniane.  
 
IMPREZA INTEGRACYJNA:  
Dla wszystkich chętnych, w sobotę po zawodach planowana jest impreza integracyjna, która odbędzie się w Hotelu 
Holiday Inn, w Józefowie. Udział w imprezie integracyjnej jest bezpłatny dla każdego uczestnika startującego  
w zawodach. Zgłoszenia udziału w imprezie można dokonać poprzez system zgłoszeń STS lub w dziale Marketingu 
HURTAP: karolina.sobczak@hurtap.com.pl. Szczegóły pod nr tel. 24 721 05 63. Koszt uczestnictwa dla każdej osoby 
towarzyszącej wynosi 120 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Klub Sportowy HURTAP Łęczyca, PKO BP SA 
O/Łęczyca: 36 1020 3440 0000 7102 0067 8334. W tytule przelewu należy wpisać: „HURTAP MTB - imiona i nazwiska 
(wszystkich osób uczestniczących w imprezie)”. Dzieci do lat 6 uczestniczą w kolacji bezpłatnie. 
 
PRZEDSZKOLE DLA DZIECI: 
Istnieje możliwość opieki nad dziećmi, których rodzice startują w maratonie rowerowym, w tym celu należy zgłosić 
się wraz dzieckiem do namiotu HURTAP na pół godziny przed startem na dystansie 17 km. Na dzieci czekają wspólne 
zabawy i poczęstunek z animatorami HURTAP.  
 
DOJAZD I ZAKWATEROWANIE: 
Dojazd do Józefowa i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Proponujemy Państwu następującą 
możliwość noclegu: 

 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów **** http://www.holiday.aquila.pl  
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy    
tel. + 48 22 77 83 002 
e-mail: reservations@holiday.aquila.pl 
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UWAGA: Aby uzyskać rabat na noclegi podczas rezerwacji należy powołać się na hasło "MARATON 
FARMACEUTÓW”.  
Ilość pokoi jest ograniczona, prosimy o dokonywanie rezerwacji w możliwie wcześniejszym terminie.  
 
Szczegółowych informacji dotyczących możliwości noclegu udziela Recepcja Hotelu. 
 
INFORMACJE DODATKOWE:  

 Biuro Mazovia MTB, tel. 533 005 212, e-mail: biuro@mazoviamtb.pl 

 Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl   
  
Informacje na temat zawodów, a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.hurtap.com.pl lub 
www.zamanagroup.pl. 
 
 
UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 informacje na temat organizacji i przebiegu zawodów, a także imprezy 
integracyjnej będziemy przekazywać na bieżąco. 
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