
Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters na niedzielny VI Bieg Zamkowy przekazuje organizatorom pakiet voucherów 

dających 50% zniżki na wpisowe za cross na 8 kilometrów w ramach organizowanych przez nas 8. Halowych Mistrzostw 

Świata w Lekkiej Atletyce Masters - Toruń 2019. Wpisowe na cross wynosi 87 euro, więc każdy nagrodzony według 

aktualnych przeliczników walutowych otrzymuje rabat na opłatę startową w wysokości 185 złotych. Tę 50-procentową 

zniżkę na wpisowe otrzymają zwycięzcy i zwyciężczynie wszystkich kategorii wiekowych powyżej 35 lat. W przypadku 

kategorii M30-39 i K30-44 vouchery trafią do najlepszego zawodnika i zawodniczki z tychże kategorii, mających 

ukończony co najmniej 35 rok życia. Tak więc łącznie mamy do rozdania 5 voucherów w kategoriach mężczyzn i 2 w 

kategoriach kobiet. Voucher jest jedynie formą dobrowolnego rabatu na wpisowe w ramach mistrzostw świata i żaden 

sposób nie zobowiązuje nagrodzonego zawodnika do startu w tych zawodach. Jeżeli nagrodzony zawodnik nie będzie 

zainteresowany startem w WMACI Toruń 2019, to może przekazać nagrodę na kolejnego zawodnika z klasyfikacji 

swojej kategorii wiekowej (tzn. pierwszy może przekazać drugiemu, jeżeli drugi nie będzie również zainteresowany, to 

może przekazać trzeciemu w klasyfikacji, itd.). Jeżeli zwycięży zawodnik, który już został nagrodzony w ramach innego 

biegu voucherem zwalniającym go z opłaty startowej na mistrzostwa świata w Toruniu, to nagroda automatycznie jest 

przezywana kolejnemu zawodnikowi z klasyfikacji tej kategorii. Jeżeli nagrodzony zawodnik chciałby wystartować także 

w innych konkurencjach w ramach mistrzostw świata masters w Toruniu, to ma taką możliwość, ale start w każdej z 

tych kolejnych konkurencji opłaca sam w całości (tutaj już Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters ani organizatorzy VI 

Biegu Zamkowego nie partycypują w kosztach). Nagrodzeni zawodnicy zgłoszenie do udziału w mistrzostwach świata 

będą mogli wypełnić na miejscu tuż po biegu. Uprości to im szereg czynności związanych z formalną rejestracją na 

mistrzostwa. 

8. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters - Toruń 2019 (8. World Masters Athletics Championships 
Indoor - Toruń 2019, w skrócie WMACI 2019). 

Mistrzostwa odbędą się w terminie 24-30. marca 2019, koniec rejestracji dla uczestników: 29. stycznia. 

Choć zawody z założenia i nazwy mają charakter halowy, to w ramach mistrzostw odbędą się też konkurencje na 
stadionie (rzut młotem, oszczepem i dyskiem), cross, a także chód uliczny na 10 km, bieg na 10 km i półmaraton, 
którego trasa będzie wiodła ulicami Torunia. 

Rywalizacja w biegu przełajowym (cross country) zaplanowana jest na poniedziałek 25. marca. Odbędzie się ona w 
lasku Rudelka przylegającym do hali Arena Toruń przy ul. Bema. Dla kobiet i mężczyzn powyżej 70 roku życia (kategoria 
M70 i starsi) trasa będzie miała długość 6 kilometrów, dla mężczyzn przed ukończeniem 70 lat - 8 km. W biegu na 
dystansie 8 km pobiegnie m.in. TOMASZ MAJEWSKI, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, dla którego będzie 
to pierwszy oficjalny start od chwili zakończenia wyczynowej kariery po igrzyskach w Rio w 2016 roku. 

Każdy uczestnik mistrzostw świata w Toruniu w pakiecie startowym otrzyma m.in. reprezentacyjną koszulkę startową i 
pamiątkowy medal w kształcie Katarzynki, najsłynniejszego toruńskiego piernika. 

Do udziału w mistrzostwach zgłosiło się już 16 polskich olimpijczyków oraz grupa dawnych sław lekkoatletyki również z 
innych krajów. W polskiej kadrze poza Tomaszem Majewskim kadrze znaleźli się m.in. czterokrotny mistrz olimpijski 
Robert Korzeniowski, który 30. marca pobiegnie w półmaratonie, Władysław Kozakiewicz (mistrz olimpijski i były 
rekordzista świata w skoku o tyczce), Urszula Kielan (wicemistrzyni olimpijska w skoku wzwyż), Sebastian Chmara (były 
halowy mistrz świata i Europy w siedmioboju lekkoatletycznym), Wanda Panfil (jedyna polska mistrzyni świata w 
maratonie), Anna Jakubczak, Jan Huruk, Ludwika Chewińska, Genowefa Patla i Ryszard Szparak. W WMACI weźmie 
udział także najstarszy lekkoatleta na świecie i jednocześnie najstarszy mężczyzna żyjący obecnie w Polsce - niemalże 
109-letni Stanisław Kowalski ze Świdnicy.   

Start w mistrzostwach świata masters w Toruniu nie wymaga posiadania licencji ani klas sportowych, nie są wymagane 
żadne minima kwalifikacyjne. U boku mistrzów w reprezentacji Polski w zasadzie może wystartować każdy chętny, kto 
ma ukończone minimum 35 lat i komu stan zdrowia pozwala na podjęcie sportowej rywalizacji (decyduje ocena i 
deklaracja uczestnika, badania są zalecane, ale nie wymagane).  

Rywalizacja w ramach WMACI Toruń 2019 odbywa się w kategoriach wiekowych dzielonych według pięcioletnich 
przedziałów (np. dla osób mających ukończony 35. rok życia, a jeszcze przed ukończeniem 40 lat, dalej: 40-44, 45-49, 
50-54, itd.). 

W sumie do rywalizacji w całych mistrzostwach stanie około 4 tysięcy zawodników z całego świata, którzy wezmą udział 
w około 8 tysiącach starów indywidualnych (tzw. osobostartów). 

Więcej na stronie mistrzostw (www.wmaci2019.com) na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters 
(www.pzlam.pl) oraz na Facebooku WMACI i PZLAM. 

 

http://www.wmaci2019.com/
http://www.pzlam.pl/

