Regulamin UBS Grapa Vertical – Puchar Polski Skyrunning

Regulamin zawodów
UBS GRAPA Vertical – Puchar Polski Skyrunning
I. Cel imprezy
• Popularyzacja biegów górskich w Polsce
• Promocja Miasta Szczyrk i infrastruktury turystycznej oraz walorów turystycznych Beskidu
Śląskiego
• Popularyzacja zdrowego stylu życia w tym, biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
• Organizacja bardzo trudnego technicznie biegu
• Zawody zaliczane są do Pucharu Polski Skyrunning
II. Organizator
• Ultra Beskid Sport
• Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
• Urząd Miasta Szczyrk
• Skyrunning Polska
Kontakt do organizatora: kontakt@ultrabeskid.pl, 536 268 470
III. Termin i miejsce zawodów
9.05.2015 Szczyrk – Dolna stacja kolejki na Skrzyczne
Start interwałowy od godz. 11.00; biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 8.00
Program zawodów:
08:00-10:00 przyjmowanie zawodników, weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów
11:00-12:00 starty poszczególnych grup
13:30
dekoracja
IV. Trasa biegu
Start: dolna stacja kolejki na Skrzyczne
Trasa: 2,8 km, przewyższenie 720 m
Meta: szczyt Skrzycznego 1257 m n.p.m.
Ostateczna trasa i profil trasy zostanie opublikowana na stronie organizatora do dnia 15
kwietnia 2015.
V. Kategorie
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiet i mężczyzn, a także w
kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja w grupach wiekowych:
M1 M2 M3 M4 M5 -

mężczyźni (18-29)
mężczyźni (30-39)
mężczyźni (40-49)
mężczyźni (50-59)
mężczyźni (60 +)

rocznik 1996-1985
rocznik 1984-1975
rocznik 1974-1965
rocznik 1964-1955
rocznik 1954 i poniżej

K1 K2 K3 K4 K5 -

kobiety (18-29)
kobiety (30-39)
kobiety (40-49)
kobiety (50-59)
kobiety (60 +)

rocznik 1996-1985
rocznik 1984-1975
rocznik 1974-1965
rocznik 1964-1955
rocznik 1954 i poniżej

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn mieszkających w
Szczyrku.
VI. Opłata startowa, zgłoszenia i warunki uczestnictwa
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Opłaty startowe:
Opłata 35 zł - zgłoszenie do 12.04.2015
Opłata 45 zł – zgłoszenie od 13.04 do 3.05.2015
Zgłoszenia zawodników włącznie do 3.05.2015. Po tym terminie nie będzie możliwości
zgłoszenia. Opłata za udział na konto Ultra Beskid Sport: 28 1160 2202 0000 0001 8920
0837 SWIFT: BIGBPLPW
Weryfikacja wpłat nastąpi w dniu 4.05.2015. Organizator nie zwraca opłaty startowej
osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz
uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
Formularz zgłoszeniowy:
Rejestracja zawodników odbywać będzie się na specjalnie przygotowanym formularzu na
stronie http://www.bgtimesport.pl/zawody oraz na stronie www.ultrabeskid.pl.
Uczestnik zawodów w formularzu zgłoszeniowym będzie proszony o podanie imienia,
nazwiska, daty urodzenia, miejscowości, kraju, klubu, telefonu kontaktowego, e-mail, a także
zostanie poproszony o podanie aktualnego (z biegów 2014, 2015) wyniku na 10km, oraz
biegu w jakim dany wynik uzyskał. Wynik ten zostanie zweryfikowany przez organizatora i
będzie podstawą przydziału do grupy startowej o podobnej „wydolności”.
W formularzu będzie można zamówić techniczną koszulkę okolicznościową za dodatkową
opłatą 25 zł.
Warunki uczestnictwa:
• Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników biegu w ilości 300
uczestników (osób). W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
• Zawodnicy startują indywidualnie.
• Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 8.05.2015 ukończy 18 lat
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
• Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika.
• Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości, bądź inny dokument
pozwalający stwierdzić organizatorowi prawidłowość danych zawodnika.
• Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z rywalizacji (a tym samym
zdyskwalifikowania) w przypadku nie odnotowania obecności zawodnika na starcie w
wyznaczonym czasie.
• Ze względu na dużą liczebność startujących i ograniczoną przepustowość trasy nie
dopuszcza się do startu osób biegnących ze zwierzętami.
• Nie dopuszcza się możliwości biegnięcia z kijami.
• Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych
Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
• Zawodnicy zgłoszeni się do biegu podpisują oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w
wymagającym biegu górskim. (my sami nie możemy tego założyć po prostu po fakcie
zgłoszenia bez ich podpisu).
• Do udziału w zawodach dopuszczeni zostają wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 lat i
legitymują się dobrym stanem zdrowia, co będzie musiało zostać potwierdzone
własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia w biurze zawodów.
VII. Start i strefa startowa, wyprzedzanie na trasie
Start pierwszego zawodnika nastąpi o godzinie: 11.00.
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Bieg rozegrany zostanie w kilku etapach. Organizator podzieli zawodników na grupy 60
osobowe o oznaczeniach kolejnych A, B, C,… . Zawodnicy z grupy A będą mieli numery A1,
A2,…, A60, zawodnicy z grupy B numery odpowiednio, B61, B62,…, B120, itd.
Zawodnicy startują kolejno w swojej grupie z wyznaczonej strefy startu z 15 - sekundowymi
przerwami.
Informacja o wejściu odpowiedniej grupy (A, B, C,..) do strefy startu będzie podawana przez
speakera. Zawodnicy do strefy startowej wchodzą kolejno wg numerów startowych.
Zawodnicy proszeni są o wejście do specjalnie wyznaczonej strefy startowej wraz ze swoją
grupą. Do czasu startu zawodnicy nie mogą opuszczać strefy startowej. W strefie startu
mogą przebywać wyłącznie zawodnicy jednej grupy.
Brak zawodnika w strefie startu na 3 minuty przed wyznaczonym startem pierwszego
zawodnika z danej grupy będzie podstawą do dyskwalifikacji. Czas startu dla wszystkich
zawodników będzie podany w osobnym komunikacie w dniu 7.05.2015, podany na stronie
internetowej oraz w biurze zawodów w dniu startu.
Na trasę uczestnicy biegu będą wyruszali pojedynczo. Start interwałowy będzie odbywał się
co 15 sekund. Zawodnicy proszeni są o przestrzeganie poleceń startera. Wbiegnięcie na
trasę przed swoim czasem (falstart) będzie skutkował dyskwalifikacją.
Organizator poczyni wszelkie starania, aby odpowiednio przydzielić osoby do grupy o
podobnym poziomie wytrenowania. Lista startowa będzie dostępna na starcie.
Zawodnicy proszeni są o przestrzeganie poleceń startera.
Wyprzedzanie na trasie
Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play. W przypadku chęci
wyprzedzania zawodnik chcący wyprzedzić mówi „Trasa” . Wtedy wyprzedzany zawodnik
powinien ustąpić pierwszeństwa zawodnikowi biegnącemu z tyłu.
VIII. Nagrody
Nagradzane będą pierwsze miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz trzy
miejsca w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn, jak również trzy pierwsze
miejsca dla kobiet i mężczyzn w kategorii mieszkańców Szczyrku.
Każdy uczestnik biegu otrzymuje gorący posiłek, napoje i baton energetyczny. Każdy z
zawodników będzie mógł skorzystać profesjonalnego masażu sportowego.
Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
IX. Świadczenia dla zawodników
Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia
startowe:
• numer startowy
• pomiar czasu
• zjazd kolejką na dół
• zabezpieczenie medyczne
• oznakowaną trasę
• ciepłe napoje i wyżywienie
• pamiątkowy medal
• możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie
• obsługę techniczną
• dobrą zabawę i super atmosferę
• obsługę fotograficzną
• dla najlepszych trofea i nagrody dla zwycięzców
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• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów
X. Postanowienia końcowe
• Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. W przypadku
zmian informacje te pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym
komunikacie.
• Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatorów Zawodów.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
• W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
• Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym
organizatorów na numer alarmowy podany w komunikacie zawodów.
• Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play.
• Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
• Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.ultrabeskid.pl .
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