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w tym roku wyjątkowo jesienną porą spotykamy się 

na trasie poznańskiego Półmaratonu. Dzięki Wam, 

startującym, zostawiającym swój ślad w Poznaniu, 

ten bieg stał się wizytówką Naszego Miasta. 

Doceniając Wasz trud włożony w przygotowania 

do startu, przygotowaliśmy bieg ze szczególną dbałością. 

Trasa Półmaratonu sprzyja osiąganym wynikom, 

a wielu z Was z pewnością zdoła poprawić 

swoje rekordy życiowe także i tym razem. 

Biegniemy wszyscy. Bez względu na pochodzenie, 

wyksztalcenie, wiek czy płeć. Pokonujemy ten sam 

dystans, w tych samych warunkach. Mimo wszystkich 

różnic na trasie zmagamy się z podobnymi trudnościami. 

Choć, tak jak w życiu codziennym, musimy stawić im 

czoła, to na finiszu wszyscy biegniemy z uśmiechami 

na twarzach, świętując kolejne pokonywane granice.

Dziękuję, że ponownie licznie stawiacie się na starcie by 

pokazać, że sport łączy i zbliża do siebie ludzi. Każdy marzy by 

pobić własny rekord, a świadomość że tak wielu obok marzy 

o tym samym ułatwia zmagania o jak najlepszy wynik.  

Biegacze i Biegaczki! Dziękuję, że poprzez swoją wytrwałość 

i ambicję dajecie przykład innym. To przede wszystkim 

Wy tworzycie historię poznańskiego Półmaratonu. 

Powodzenia!

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

this year we meet on the route of Poznań Half Marathon in 

the autumn. Thanks to you, the starters, leaving their trace 

in Poznań, this marathon became a flagship of Our City. 

Appreciating your hardship put in preparations for 

the start, we prepared the marathon with special 

diligence. The route of the Half Marathon is conducive 

to achieved results and a lot of you will certainly 

manage to improve your life records also this time. 

Let us all run. Regardless of origin, education, age 

or gender. We cover the same distance, in the same 

conditions. In spite of all differences on the route, we 

cope with similar difficulties. Although as in daily life, we 

must face them, then at the finish we all run with smiles 

on our faces, celebrating subsequent overcome limits.

I thank you for the next year. You appear at the start 

so numerously to show that sport combines people 

and brings them closer to each other. Everyone dreams 

to break their own record and awareness of the fact 

that so many beside dream about the same makes 

struggles for the best possible outcome easier.  

Dear runners! Thank you. Via your persistence and 

ambition you set a good example to others. It is you that 

mainly create the history of the Poznań Half Marathon. 

Best of luck!

Jacek Jaśkowiak

Mayor of the City of Poznań

Drodzy
Biegacze 
i Biegaczki,
Dear Runners, 
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Na ten moment czekaliśmy wspólnie bardzo długo. 

Widok tysięcy biegaczek i biegaczy na trasie 

za każdym razem wyzwala w Was, zawodnikach i nas 

organizatorach imprez biegowych wielki entuzjazm. 

Ten entuzjazm podzielają także wspaniali poznańscy 

kibice, których doping będzie zagrzewał Was do walki 

na każdym kilometrze 13. PKO Poznań Półmaratonu.

Wielu z Was w ostatnim, trudnym czasie trenowało z nadzieją, 

że nareszcie uda się stanąć na starcie wielkiej imprezy 

ramię w ramię z innymi pasjonatami biegania. Cieszę się, 

że ten moment nadszedł właśnie teraz. Dziękuję za Waszą 

cierpliwość i obecność na tegorocznej edycji naszego biegu.

Spotykamy się na trasie półmaratonu o nietypowej, 

jesiennej porze. Mam nadzieję, że niebawem powrócimy 

do regularnego cyklu poznańskich imprez biegowych.

Życzę Wam wspaniałych wyników na trasie 13. PKO Poznań 

Półmaratonu. Niech wszystkim uczestnikom naszego biegu 

na każdym kroku towarzyszy świadomość, że podziwiamy Was 

za niesamowitą ambicję, trud, jaki włożyliście  

w przygotowania oraz radość, jaką daje Wam bieganie. 

Powodzenia!

Łukasz Miadziołko

Dyrektor 13. PKO Poznań Półmaratonu

We have been waiting for this moment together for a very long 

time. The sight of thousands of runners on the route every time 

releases great enthusiasm in You, the competitors and us, the 

organisers of the running events. This enthusiasm is also shared 

by the great Poznań fans, whose cheering will encourage you 

to fight at each kilometre of the 13th PKO Poznań Half Marathon.

Many of you have been training in the recent difficult 

time hoping that You will finally manage to stand at 

the start line of a great event shoulder to shoulder 

with other running enthusiasts. I am pleased that this 

moment has just come. Thank you for your patience 

and presence at this year’s edition of our run.

We meet on the route of the half-marathon at an 

unusual, autumn time. I hope that soon we will return 

to the regular cycle of Poznań running events.

I wish you excellent results along the route of the 13th PKO 

Poznań Half Marathon. May all participants of our race be 

accompanied at every step by the awareness of our admiration 

for you for your incredible ambition, the effort you put into 

the preparations and the enjoyment you get from running. 

Best of luck to You!

Łukasz Miadziołko

Director of 13. PKO Poznan Half Marathon

Drodzy
Uczestnicy 13. PKO 
Poznań Półmaratonu!
Dear Participants of the  
13th PKO Poznań Half Marathon!
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Targi Poznań Sport Expo (MTP, hala 3)700 - 1400

Ceremonia otwarcia930

Zakończenie biegu1300

15 października 2021 (piątek)

Wydawanie pakietów startowych

(Biuro zawodów, MTP, hala 3)

Program
13. PKO Poznań
Półmaratonu

Program of
13. PKO Poznań
Half Marathon

1000 - 2000

Targi Poznań Sport Expo (MTP, hala 3)1000 - 2000

16 października 2021 (sobota)

Wydawanie pakietów startowych

(Biuro zawodów, MTP, hala 3)

Bieg dla dzieci

1000 - 2000

1300 - 1330 1300 - 1330

Targi Poznań Sport Expo (MTP, hala 3)1000 - 2000

17 października 2021 (niedziela)

Rozgrzewka950

Start1000

Finisz pierwszych zawodników

i dekoracje w kategoriach generalnych
ok. 1105 - 1200

Poznań Sport Expo

(Poznań International Fair, Hall no. 3)
700 - 1400

Opening Ceremony930

End of run1300

Start packages issuing (Half Marathon 

Office, Poznań International Fair, Hall no. 3)
1000 - 2000

Poznań Sport Expo

(Poznań International Fair, Hall no. 3)
1000 - 2000

Start packages issuing (Half Marathon 

Office, Poznań International Fair, Hall no. 3)

Children Run

1000 - 2000

Poznań Sport Expo

(Poznań International Fair, Hall no. 3)
1000 - 2000

Warm up950

Start1000

First runner at the finish line

and decaration of the winners
ca. 1105 - 1200

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Pakiet startowy 13. PKO Poznań Półmaratonu

• okolicznościowy worek

• koszulka techniczna

• Puszka piwa bezalkoholowego 
od Browaru Fortuna

• czekolada mleczna od firmy Terravita

• Makaron Czaniecki

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Odbiór pakietów startowych

Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych 

odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie 

dokumentu tożsamości lub karty startowej. Konieczne 

jest również okazanie oficjalnego unijnego certyfikatu 

powierdzającego zaszczepienie przeciwko Covid19 lub 

oficjalnego ważnego certyfikatu ozdrowieńca lub okazania 

stosownego orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu 

do szczepienia przeciwko Covid19. Organizator nie 

wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem.

Collection of starter packages

Verification of competitors and collection of starter 

packages will take place at the Competition Office on 

the basis of an identity document or a starting card. It 

is also necessary to present the official EU certificate 

confirming vaccination against Covid19 or an official valid 

cure certificate or a document from a doctor stating 

the contraindication to vaccination. The organizer 

does not send starter packages by post or courier.

Przed biegiem Before race

Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu 

startowego, musi przekazać kartę startową lub ksero / 

skan dowodu osobistego osobie, która odbierze pakiet 

za niego. Konieczne jest również okazanie dokumentu 

dot. szczepiania jw osoby, której numer jest odbierany.

If someone cannot collect the starter package in person, 

he / she must hand over the starter card or a photocopy 

/ scan of the ID card to the person who will collect the 

package for him. It is also necessary to present a vaccination 

document for the person whose number is being received.

is available on the runner’s profile from 

07/10/2021 at 11.00. To download it:

1. Log in to your account:

www.halfmarathon.poznan.pl - „Log in” tab. If you do not 

remember your password, just click „recall password” and the 

system will automatically generate a new one, which will be 

sent to the e-mail address provided in the application.

2. Click on the „starting card” tab.

3. The start card is in pdf format.

Save it on your computer or phone, you can 

print it or show it from your phone.

4. Come to pick up your starting package with the signed card 

or give it to the person who will collect the package for you (it 

can be a scan, photo or photocopy of the starting card).

The starting card is not obligatory if an identity 

document will be presented.

! W dniu biegu, 17 października, Biuro Zawodów jest nieczynne!
On the day of the run, 17 October, the Office is closed!

Karta startowa Start card

dostępna jest na profilu zawodnika 

od 07.10.2021 godz. 11.00. Aby ją pobrać:

1. Zaloguj się się na swoim koncie:

www.halfmarathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”. Jeżeli 

nie pamiętasz hasła, wystarczy kliknąć w „przypomnij 

hasło”, a system automatycznie wygeneruje nowe, które 

zostanie wysłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

2. Kliknij w zakładkę „karta startowa”

3. Karta startowa zapisana jest w formacie pdf. 

Zapisz ja na komputerze lub telefonie, możesz 

wydrukować lub okazać z telefonu.

4. Z kartą startową przyjdź odebrać swój pakiet startowy 

lub przekaż ją osobie, która odbierze pakiet za Ciebie 

(może być skan, zdjęcie lub kserokopia karty startowej).

Karta startowa nie jest obowiązkowa, jeśli 

okazany zostanie dokument tożsamości.

15.10.2021 (piątek) w godz. 10.00 – 20.00

16.10.2021 (sobota) w godz. 10.00 – 20.00

Adres:

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hala 3

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

15.10.2021 (Friday)   at 10.00 - 20.00

16.10.2021 (Saturday)  at 10.00 - 20.00

Address:

Poznań International Fair, Hall no. 3

Głogowska 14 Street, 60-734 Poznań

Godziny odbioru pakietów Time of receiving packages:

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Targi Poznań Sport Expo Poznań Sport Expo

czynne będą w dniach:

15.10.2021 (piątek) w godz. 10.00 – 20.00

16.10.2021 (sobota) w godz. 10.00 – 20.00

17.10.2021 (niedziela) w godz. 08.00 – 14.00

Adres: 

MTP, hala 3, wejście od Holu Wschodniego.

will be open on:

15.10.2021 (Friday) at 10.00 – 20.00

16.10.2021 (Saturday) at 10.00 – 20.00

17.10.2021 (Sunday) at 08.00 – 14.00

Address: 

Poznan International Fair, hall 3, 

entrance from the Eastern Hall.

Uczestnicy 13. PKO Poznań Półmaratonu w dniach

15 - 17 października mogą poruszać się komunikacją 

miejską za darmo (strefa A+B+C)! Podczas 

ewentualnej kontroli biletów należy pokazać 

numer startowy oraz dokument tożsamości.

Participants of the 13. PKO Poznań Half Marathon

in days October 15 - 17 may move 

by public transport for free

(zone A + B + C)! During possible tickets control 

You should show the bib number and ID.

! Darmowa komunikacja miejska
Free public transport

! Pamiętaj o zmianach w komunikacji miejskiej w dniu Półmaratonu!
Remember about changes in public transport on the day of the Half Marathon!

17.10.2021 na trasie Półmaratonu zamknięty będzie 

ruch wzdłużny. Trasa biegu zostanie zamknięta dla 

ruchu kołowego w godzinach od 9.00 do 13.30.

Na poszczególnych odcinkach trasa będzie otwierana 

dla zmotoryzowanych (tzw. śluzy), a jej całkowite otwarcie 

nastąpi po przebiegnięciu ostatniego uczestnika 

Półmaratonu. Zmianie ulegną również rozkłady jazdy 

niektórych linii autobusowych i tramwajowych.

Szczegółowe informacje na temat trasy i śluz znajdują się 

na stronie internetowej: www.halfmarathon.poznan.pl

w zakładce TRASA lub UTRUDNIENIA W RUCHU.

Informacje na temat rozkładu jazdy w dniu biegu można 

znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu: www.ztm.poznan.pl.

On 17.10.2021 longitudinal traffic will be closed on 

the route of the Half Marathon. The route will be 

closed for traffic wheeled between 9.00 to 13.30. 

The route will be opened on individual sections for traffic 

(so-called locks), and it will be complete opening after the 

last participant running the Half Marathon. The timetables 

will also be changed for some bus and tram lines. 

Detailed information about the route and locks

are on the website: www.halfmarathon.poznan.pl

in the ROUTE tab or TRAFFIC DIFFICULTIES. 

Information about buses and trams timetable 

on the day of the race can be found on 

the website: www.ztm.poznan.pl.

! Sprawdź aktualny rozkład jazdy przed planowaną podróżą!
Check the current timetable before the planned trip!

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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W dniu biegu On the day of the race

! Nie wiesz jak poruszać się po mieście w dniu Półmaratonu? 
You don’t know how to get around the city on the Half Marathon?

• na stronie www.halfmarathon.poznan.pl 

w zakładce UTRUDNIENIA W RUCHU lub TRASA

• pisząc na mail:  

utrudnieniawruchu@halfmarathon.poznan.pl 

e-mail będzie funkcjonował w dniach  

13-16.10.2021 w godzinach 9 - 21. Czas 

oczekiwania na odpowiedź do 4 godzin.

• dzwoniąc w dniach 15 - 17.10.2021 pod numer 

telefonu 502 622 438 w godzinach:

All information about moving around the city and

the traffic difficulties can be obtained:

• on the website www.halfmarathon.poznan.pl in the tab 

TRAFFIC DIFFICULTIES or ROUTE

• by writing to the mail:  

utrudnieniawruchu@halfmarathon.poznan.pl

• The e-mail will be available on October 13-16, 2021 from 9am 

to 9pm. The response time is up to 4 hours.

• by calling 15 - 17.10.2021 the number 502 622 438 

in the following hours:

15.10.2021 (piątek) 17.00 - 20.00

16.10.2021 (sobota) 10.00 - 20.00

17.10.2021 (niedziela) 7.00 - 13.00

15.10.2021 (Friday) 17.00 - 20.00

16.10.2021 (Saturday) 10.00 - 20.00

17.10.2021 (Sunday) 7.00 - 13.00

! Start: 17.10.2021 / ul. Grunwaldzka / godz. 1000

Start: 17.10.2021 / Grunwaldzka Street / 1000 a.m.

Toalety

Kabiny przenośne zlokalizowane są w strefie startu,

na trasie (w okolicy punktów żywieniowych) oraz w strefie mety.

Toilets

Mobile toilets are located in the start zone,on the route 

(near the nutrition points) and in the finish zone.

O utrudnieniach w ruchu 
dowiesz się dzięki 
aplikacjom mobilnym:
Information about difficulties in traffic

you’ll find out thanks mobile applications:

Wszelkie informacje odnośnie poruszania się po mieście 

oraz zaistniałych utrudnień można uzyskać:

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Punkty żywieniowe / Nutrition points

! Punkty żywieniowe będą znajdowały się co 5 km
Nutrition points will be located every 5 km

Stoły na punktach odżywczych rozstawione będą na 5, 10, 15 i 20 km trasy w następującej kolejności:

Pacemakerzy Pacemakers

Na trasie pobiegnie 9 zespołów pacemakerów

prowadzących na następujące czasy netto: 

1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 2.00, 2.05, 2.10

(liczone od przebiegnięcia linii startu). 

Aby dołączyć do grupy, wystarczy ustawić się obok 

wybranego „zająca” na starcie. Każdy z pacemakerów 

będzie wyposażony w wysoką flagę typu husaria.

On the route, there will be 9 pacemaker teams running

for the following net times: 

1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 2.00, 2.05, 2.10

(counted from running through the start line).

To join the group, just stand next to the chosen „pacemaker”

at the start. Each of the pacemakers will be 

equipped with a high hussar flag.

Szatnie / Depozyty znajdują się w hali 3A. Changing rooms / Deposits are situated in Hall no. 3A

• Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki 

z numerami startowymi od godz. 08.15 do 9.30.

• Wydawanie worków odbywa się 

za okazaniem numeru startowego.

• Zgubienie numeru startowego przez zawodnika 

zwalnia Organizatora z odpowiedzialności 

za pobranie worka przez inną osobę.

• Za rzeczy nieoddane do szatni Organizator nie odpowiada.

• Organizator nie odpowiada za ubrania 

uczestników pozostawione w strefie startu.

• Runners leave them items packed in plastic bags with 

starting numbers from 08.15 to 9.30.

• The bags are issued after showing the bib number.

• Losing the starting number by the runner exemption 

Organizer from the responsibility for taking the bag by 

another person.

• The Organizer isn’t responsible for things not left in locker 

room.

• The Organizer isnt responsible for the participants’ clothes 

left in the start zone.

! PAMIĘTAJ! Zabierz ze sobą worek do szatni,
który otrzymałeś w pakiecie startowym.
REMEMBER! Take the cloth bag that you received in the starter pack with you.

woda

water

napój izotoniczny 
(ok. 10, 15 i 20km)

isotonic 
(ca. 10, 15 & 20km)

napój izotoniczny 
(ok. 10, 15 i 20km)

isotonic 
(ca. 10, 15 & 20km)

woda

water

czekolada 
i cukier

chocolate 
and sugar

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Strefy startowe
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17.10.2021

Start: 10.00

META

START

Stadion
Poznań

Stare
Miasto

Rataje

Łazarz

Grunwald

Górczyn

Jeżyce

STARY
RYNEK

ZAMEK

TEATR
WIELKI

PKP

MTP

ARENA

Mapę miasta Poznania udostępniła firma:

kierunek biegu

znaczniki kilometrów

punkty odżywiania

kilometer markers

run direction

nutrition points

Organizator:Sponsor tytularny:

Patronat Honorowy:

Organiser:Naming Rights Sponsor:

Honorary Patronage:



Okolice startu i mety

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania

3A

S
TR

EF
A

 P
U

B
LI

C
ZN

A
/ 

P
U

B
LI

C
 A

R
EA

MASAŻE / MASSAGES

TOALETY / TOILETS

WC

G
R

A
W

ER
O

W
A

N
IE

/ 
EN

G
R

A
V

IN
G

SZATNIE,
PRZEBIERALNIE,

PRYSZNICE
CLOAKROOMS,

SHOWERS

DWORZEC
PKP

WC
WC WC

WC
WC

4

3

11

P
IW

O
 /

 B
EE

R

 

ul
. R

oo
se

ve
lta

B
IU

R
O

 Z
A

W
O

D
Ó

W
/ 

H
A

LF
M

A
R

A
TH

O
N

 O
FF

IC
E

TA
R

G
I 

P
O

ZN
A

Ń
S

P
O

R
T 

EX
P

O

SC
EN

A
 /

 S
C

EN
E

WEJŚCIE WSCHODNIE
/ EASTERN ENTRANCE

HOTEL

SHERATON

ul. Grunwaldzka

ul. Bukowska

V
IP

TR
Y

B
U

N
Y

P
U

N
K

T
ŻY

W
IE

N
IO

W
Y

P
U

N
K

T 
ŻY

W
IE

N
IO

W
Y

/ 
N

U
TR

IT
IO

N
 P

O
IN

T

MEDALE
MEDALS

W
C

W
C

W
C

W
C

W
C

WC

WC

WC

WC

WC WC WC

Start

Droga na start

Droga na start

To start

D
ro

ga
 n

a 
st

ar
t

To
 s

ta
rt

To start

PUNKT MEDYCZNY
MEDICAL POINT

META
FINISH

14



Strefa odżywiania na mecie Nutrition zone at the finish area

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają:

• owoce, czekoladę, rogal świętomarciński i napoje

• po opuszczeniu strefy mety - suchy prowiant, piwo

After finish line the runners will receive:

•  fruits, chocolate, St. Martin’s Croissant and drinks

•  after leaving the finish zone - packed lunch, beer

Po biegu After race

Strefa odświeżania na mecie Refreshing Zone at the finish

Wszyscy uczestnicy Półmaratonu mogą po biegu 

skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków w hali 3A.

All participants of the Half Marathon can use free 

massages and showers in hall 3A after the run.

! Pamiętaj by oddać swój chip!
Remember to give us back your chip!

Chip zostaw w jednym z kilku rozstawionych 

namiotów firmy STS – Timing, które zlokalizowane 

będą przy wyjściach ze ścisłej strefy mety. 

Give back your chip in one of the several tents

of STS-Timing, which will be located at the exits from

the finish zone. 

Personalizacja medali w niedzielę 17 października Personalization of the medals on Sunday, October 17

Na rewersie medalu można wygrawerować swoje imię

i osiągnięty czas. Punkt personalizacji medali znajdować 

się będzie w hali 3A. Usługa dodatkowo płatna.

On the reverse of the medal you can engrave 

your name and time. The medal engraving point 

will be located in Hall no. 3A. Paid service.

Wyniki Results

Na stronie www.halfmarathon.poznan.pl zostaną 

zamieszczone nieoficjalne wyniki bezpośrednio po biegu. 

Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie

www.halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego 

protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

On www.halfmarathon.poznan.pl unofficial results

will be posted directly after the race. The official results will 

be posted on the website www.halfmarathon.poznan.pl after 

obtaining the final protocol of the Anti-doping Commission.

Foto Foto

Specjalnie dla biegaczy fotografowie serwisu fotomaraton.

pl będą wykonywali zdjęcia w wielu punktach na trasie 

oraz mecie. Już kilka dni po biegu, zdjęcia będzie można 

znaleźć na w / w stronie. Aby odnaleźć siebie na zdjęciach, 

wystarczy wpisać swój numer startowy lub nazwisko.

Powyższa usługa jest płatna. Opłatę pobiera serwis fotomaraton.pl  

Osoby, które nie wyraziły zgody nie będą fotografowane.

Especially for runners, photographers of the fotomaraton.

pl website will take pictures at many points along

the route and at the finish line. Just a few days after

the race, the photos can be found on the above page.

To find yourself in the pictures, just enter your bib number or name. 

The above service is payable. The fee is charged by fotomaraton.pl 

People who did not consent will not be photographed.

Dyplomy / Diplomas

Po zakończeniu biegu i ogłoszeniu oficjalnych wyników, 

będzie można pobrać dyplom w wersji elektronicznej. 

Darmowe dyplomy znajdziecie na: www.fotomaraton.pl.

After the race and announcing the official results, you will 

be able to download the diploma in an electronic version. 

Free diplomas can be found at: www.fotomaraton.pl.

Pobierz bezpłatnie
aplikację mobilną

„Poznań Półmaraton”.

Edycja tradycyjna ulicami Miasta Poznania
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Edycja wirtualnaProgram  
13. PKO Poznań Półmaratonu - 
edycja wirtualna

Termin Deadline

Miejsce Place

Dystans Distance

Pomiar czasu Time measurement

Pakiety startowe Pakiety startowe

Bieg odbędzie się w dniach 11 - 17 października 2021 w godz. 

od 00.01 w dniu 11.10.2021 do godz. 23.59 w dniu 17.10.2021.

The run will take place on October 11-17, 2021 from 

00.01 on 11.10.2021 to 23.59 on 17.10.2021.

Pobiegnij w dowolnym terenie! Run on any place!

Dystans to półmaraton tj. 21,097km, jednak musisz 

pokonać go tzw. „ciągiem” bez przerw.

The distance is a half-marathon - 21.097 km, 

but you have to run without interruptions.

Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym, rejestruje swój 

bieg pobierając aplikację mobilną Poznań Półmaraton  

lub poprzez inne urządzenie rejestrujące (Strava, zegarek 

itp.). Istotne jest, aby zawodnik miał możliwość przesłania 

zdjęcia ekranu z zarejestrowanym biegiem/zrzutu ekranu 

prezentującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

Each participant, in order to be classified, records his 

run by downloading the Poznań Halfaraton mobile 

application or through another recording device (Strava, 

watch, etc.). It is important for the competitor to be able 

to upload a screenshot of the recorded race / screenshot 

showing the race with visible distance and time.

Każdy zawodnik w pakiecie startowym znajdzie:

• okolicznościowy worek

• koszulkę techniczną

• słodki upominek od firmy Terravita

• paczka makaronu od firmy Makarony Czanieckie

• medal

Pakiety startowe będzie można odbierać w siedzibie 

Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, ul. 

Spychalskiego 34 w Poznaniu w dniach 19 i 20 listopada 

2021r. w godzinach 9 – 19. W przypadku wykupienia 

pakietu z przesyłką kurierską zostaną one wysłane 

w ciągu miesiąca od dnia zakończenia biegu.

Organizator nie graweruje medali.

Each competitor will find in the starter package:

• special bag

• technical t-shirt

• a sweet gift from Terravita

• pack of pasta

• a medal

Starter packages can be collected at the headquarters 

of Poznań Sports and Recreation Centers, ul. 

Spychalskiego 34 in Poznań on 19 and 20 November 2021 

between 9 am and 7 pm. If you purchase a package with 

courier delivery, they will be sent within one month of the 

end of the run. The organizer does not engrave medals. 

Zrzut zdjęcia ekranu musi zawierać informacje 

takie jak: pokonany dystans, czas i data.

Zrzut zdjęcia ekranu należy przesyłać do dnia 

24 października 2021r. do godz. 23.59

za pośrednictwem aplikacji Poznań Półmaraton.

The screenshot must contain information such 

as: distance run, time and date. The screenshot 

must be submitted by October 24, 2021 until 

23.59 via the Poznań Halfaraton application.

Dyplomy Diplomas

Po zakończeniu biegu i ogłoszeniu oficjalnych wyników, 

będzie można pobrać dyplom w wersji elektronicznej. 

Darmowe dyplomy znajdziecie na: www.fotomaraton.pl.

After the race and announcing the official results, you will 

be able to download the diploma in an electronic version. 

Free diplomas can be found at: www.fotomaraton.pl.
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Pozostaw swój ślad
w Poznaniu

3.04.2022




