
Regulamin Ligi Mistrzów Warszawy 

1. Organizatorem Ligii Mistrzów Warszawy jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 

Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288. 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266-21-00, mailowo: 

info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 

04-217 Warszawa. 

3. Liga Mistrzów Warszawy jest klasyfikacją łączną, obejmującą wyniki: 

i. 16. Półmaratonu Warszawskiego, dystans 21,097 km (27.03.2022 r.); 

ii. 30. Biegu Konstytucji 3 Maja, dystans 5 km (03.05.2022 r.); 

iii. 31. Biegu Powstania Warszawskiego, dystans 10 km (30.07.2022 r.); 

iv. 44. Maratonu Warszawskiego, dystans 42,195 km (25.09.2022 r.); 

v. 32. Biegu Niepodległości, dystans 10 km (11.11.2022 r.). 

4. W klasyfikacji nie są uwzględniane wyniki uzyskane w biegach innych niż wymienione w punkcie 3., w tym nie 

będą uwzględnione wyniki:  

i. 9. New Balance Biegu na Piątkę, dystans 5 km (27.03.2022 r.);  

ii. 31. Biegu Powstania Warszawskiego, dystans 5 km (30.07.2022 r.); 

iii. biegów towarzyszących 44. Maratonowi Warszawskiemu. 

5. Klasyfikacja Ligi Mistrzów Warszawy prowadzona jest w następujących kategoriach wiekowych: 

i. K-20 / M-20 (rocznik 1993-2004), 

ii. K-30 / M-30 (rocznik 1983-1992), 

iii. K-40 / M-40 (rocznik 1973-1982), 

iv. K-50 / M-50 (rocznik 1963-1972), 

v. K-60 / M-60 (rocznik 1953-1962), 

vi. K-70 / M-70 (rocznik 1943-1952), 

vii. K-80 / M-80 (rocznik 1942 i starsi). 

Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna (bez podziału na kategorie wiekowe). 

6. Za każdy z ukończonych biegów wymienionych w punkcie 3., Uczestnik zdobywa punkty wyliczone według 

wzoru: 

czas netto najszybszego zawodnika w danej kategorii wiekowej (zgodnie z pkt. 5) / czas netto uczestnika x 100 

pkt. 

Punkty uzyskane za dany bieg są zaokrąglane do trzech miejsc po przecinku.  

7. Warunkiem sklasyfikowania w wynikach końcowych Ligii Mistrzów Warszawy jest ukończenie co najmniej 

trzech biegów wymienionych w punkcie 3. Końcowy rezultat Uczestnika stanowi suma jego maksymalnie 

czterech najlepszych startów. 

8. Warunkiem zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych biegach przez danego Uczestnika jest 

zapisywanie się na wszystkie biegi z jednego konta na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/. 

9. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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