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Odprawa techniczna online odbędzie się za pośrednictwem fanpage’a fb Maraton Trzech 
Jezior w czwartek 23 września o godzinie 20:00. Osoby nie obecne na facebooku zachęcamy 
do skorzystania z pomocy znajomych, którzy na czas odprawy mogą użyczyć do niego 
dostępu. Najważniejsze informacje zostaną też podane podczas obowiązkowej odprawy na 
15 minut przed startem każdego z biegów. Wejście do strefy startu będzie możliwe 

w godzinach 7:30-7:45 (dla dystansu 45 km) oraz 9:00-9:15 (dla dystansu 25 km).

Każdy dystans ma określoną listę wyposażenia obowiązkowego. To sprzęt, który w razie 
kłopotów może Wam pomóc. Biegniemy w górach i chociaż na trasie zawodów nad 
Waszym bezpieczeństwem będą czuwały trzy zespoły zmechanizowane z quadem 

i przyczepą z noszami, ratownicy GOPR i miejscowi strażacy, nie zawsze w trudnym terenie 
pomoc może dotrzeć równie szybko jak w mieście. Dlatego prosimy – podejdźcie do tematu 
wyposażenia odpowiedzialnie! Tym bardziej, że w kilku miejscach będziemy je kontrolować. 
Kontroli wyposażenia możesz się spodziewać w biurze zawodów, przy wejściu do strefy 
startu oraz na mecie. Obowiązkową kontrolę całości ekwipunku przejdzie 5 pierwszych 
biegaczek i biegaczy z każdego dystansu, zawodnicy na kolejnych miejscach będą 
przechodzili kontrole wyrywkowo. Za brak jednego elementu można otrzymać karę czasową 
10 min., za brak dwóch – 30 min, a brak trzech elementów skutkuje dyskwalifikacją. 

Trasa będzie znakowana na kilka sposobów – podstawowym jest przebieg szlaków 
turystycznych (kolory tych, na których powinniście się znaleźć znajdziecie też na profilu 
wysokościowym na numerach startowych).  
Ponadto trasa będzie oznakowana: taśmami koloru biało-niebieskiego, tabliczkami 

i banerkami pionowymi (różowe tło, czarne strzałki, logo zawodów) oraz strzałkami 
poziomymi – żółty fluoro spray. Uwaga! Za Jaworzyną i w rejonie góry Żar, gdzie nasz trasy 
częściowo pokrywają się z trasa biegu na górę Żar można znaleźć jeszcze pomarańczowe 
strzałki z tamtego biegu. Nasze będą koloru żółtego! 
Jeśli zauważycie zmiany w oznakowaniu, prosimy o szybki kontakt telefoniczny 

z koordynatorem biura. Zwróćcie też uwagę na strzałki na różowych tabliczkach – jest na 
nich też logo festiwalu. Jeśli logo byłoby odwrócone, oznacza to, że ktoś odwrócił strzałkę!. 
W kilku miejscach będą drobne zmiany względem tracka GPX, np. pierwszy punkt ze 
względu na przedłużające się prace na amfiteatrze w Lipniku będzie omijał sam amfiteatr. 
Miejsca te będą jednak dobrze wyznakowane i będą tam wolontariusze.


Na trasie rozmieszczone będą punkty kontrolne. Maty pomiarowe z międzyczasami znajdą 
się na styku czerwonego i żółtego szlaku, przed podejściem na Magurkę (trasa 45km) oraz 
na punkcie kontrolno-regeneracyjnym Tresna Zapora (dystanse 25 km i 45 km). Ponadto 

w najbardziej wysuniętych punktach trasy rozmieszczeni będą sędziowie, których zadaniem 
będzie zapisywanie Waszych numerów startowych (a co za tym idzie – obecności na 
punkcie). Pamiętajcie, by numer startowy był Z PRZODU w WIDOCZNYM MIEJSCU, 

a zapytanie przez sędziego o numer – odpowiedzcie!

Poza klasyfikacjami opisanymi w regulaminie rozgrana zostanie też klasyfikacja odcinka 
specjalnego (na dystansie 45 km). Zawodnik i zawodniczka, którzy najszybciej pokonają 
odcinek między matami pomiarowymi przed Magurką i w Tresnej otrzymają torby podróżne 
marki Dynafit. 
Dekoracja najszybszych biegaczy i biegaczek oraz najstarszego uczestnika sobotnich 
zawodów – na stadionie w Porąbce od godziny 19:00. Waruniem otrzymania nagród jest 
osobiste stawienie się na dekoracji.

Poza pierwszym odcinkiem asfaltowym na trasie M3J 45 km (do zejścia na leśny szlak) 
wszystkie odcinki drogami publicznymi odbywają się przy otwartym ruchu. Odcinkami dróg 
publicznych poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego – tam, gdzie jest 
chodnik – chodnikiem, a tam gdzie go nie ma – poboczem po lewej stronie jezdni.  
Na szlakach turystycznych możemy spotkać turystów, również małe dzieci – bądźmy 
ostrożni również na zbiegach – jako osoby poruszające się z większą prędkością to na nas 
spoczywa obowiązek zatrzymania się czy uniknięcia zderzenia. Pamiętajmy o tym 
szczególnie na zbiegach i w miejscach, gdzie z różnych względów widoczność jest 
ograniczona.

Zachęcamy, abyście przyjechali na zawody ze swoimi bliskimi. Zaproście ich do wspólnego 
kibicowania, czy to w miasteczku biegowym na mecie, czy w strefach regeneracyjnych 
(Amfiteatr, Tresna-Zapora, Żar-PKL). W miasteczku biegowym będzie na nich czekał szereg 
atrakcji, a po dekoracji koncert, na punkcie w Tresnej muzyka na żywo, a na górze Żar 
atrakcji mamy całe mnóstwo!. 
W weekend festiwalowy możecie też otrzymać 10 proc. zniżki w Karczmie u Putina w 
Międzybrodziu Żywieckim – na podstawie okazania numeru startowego.

Na punktach regeneracyjnych znajdziecie wodę, coca-colę (Tresna, Żar), izotonik (Tresna, 
Żar), owoce, żelki, kanapki z lokalnymi serami lub miodami, słodycze (czekolady lub batoniki 
w zależności od punktu). Będzie też możliwość skorzystania z ciepłego posiłku (Tresna, Żar). 
Na mecie będzie na Was czekał ciepły posiłek, ciasto, Lech Free, kawa, woda.

Godziny startów poszczególnych biegów:

PRZY WEJŚCIU DO STREFY ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
KONTROLI WYPOSAŻENIA OBOWIĄZKOWEGO.


Wszystkie starty spod Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim – ul. Brodek.
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Lista wyposażenia obowiązkowego 

i zalecanego z podziałem na dystanse: 

Maraton Trzech Jezior 45km:

Maraton Trzech Jezior 45km:

Maraton Trzech Jezior 45km:

Maraton Trzech Jezior 45km:

Rollercoaster:

Czupel Vertical

maseczkę. 

naładowany telefon z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów (606 346 255) 

i koordynator służb ratunkowych (667 906 863). W smartfonach zalecamy zainstalowanie 

aplikacji Ratunek. 

bidon lub softlask lub bukłak z napojem o minimalnej pojemności 0,5 l.


kubek wielorazowy (NIEZALEŻNIE OD BIDONU, NA PUNKTACH NIE BĘDZIE KUBKÓW 
JEDNORAZOWYCH).


folia NRC.


numer startowy z chipem (chip wbudowany w numer).


czapka lub chusta lub inne nakrycie głowy.

bandaż elastyczny.

kurtkę przeciwdeszczową z kapturem (pod koniec września pogoda w Beskidach może się 
szybko zmienić).

dokument tożsamości.

ZALECAMY, szczególnie osobom zakładającym finisz po godzinie 17, zabranie ze sobą latarki 
czołowej. Na trasie zawsze może przytrafić się coś, co sprawi, że zakładany czas biegu się 
wydłuży, a zbieg z Żaru po ciemku do przyjemnych nie należy.

maseczkę. 

naładowany telefon z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów (606 346 255) 

i koordynator służb ratunkowych (667 906 863). W smartfonach zalecamy zainstalowanie 
aplikacji Ratunek. 

naładowany telefon z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów (606 346 255) 

i koordynator służb ratunkowych (667 906 863). W smartfonach zalecamy zainstalowanie 
aplikacji Ratunek. 

bidon lub softlask lub bukłak z napojem o minimalnej pojemności 0,5 l.


bidon lub softlask lub bukłak z napojem o minimalnej pojemności 0,5 l.


kubek wielorazowy (NIEZALEŻNIE OD BIDONU, NA PUNKTACH NIE BĘDZIE KUBKÓW 
JEDNORAZOWYCH).


kubek wielorazowy (NIEZALEŻNIE OD BIDONU, NA PUNKTACH NIE BĘDZIE KUBKÓW 
JEDNORAZOWYCH).


folia NRC.


folia NRC.


numer startowy z chipem (chip wbudowany w numer).


numer startowy z chipem (chip wbudowany w numer).


odzież z długim rękawem (na czas zejścia z szczytu).


czapka lub chusta lub inne nakrycie głowy.

bandaż elastyczny.

kurtkę przeciwdeszczową z kapturem (pod koniec września pogoda w Beskidach może się 
szybko zmienić).

dokument tożsamości.

O ewentualnych zmianach w wyposażeniu, np. skróceniu listy poinformujemy w czasie 
czwartkowej odprawy i w komunikacie na stronie najpóźniej w czwartek, 23 września.


na odwrocie numeru startowego wpisz numer kontaktowy do 
osoby, z którą powinniśmy się skontaktować w razie wypadku!

WAŻNE:

Mamy nadzieję, że tym informatorem odpowiedzieliśmy na 
większość Waszych pytań. Jeśli coś nadal jest niejasne – 

dzwońcie, piszcie i pytajcie. Nie zapomnijcie też wydrukować 
oświadczeń do biura zawodów!    


 


Do zobaczenia w Krainie Beskidzkich Jezior!

Sobota 25 września: 

Niedziela 26 września: 
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