
1 | S t r o n a  
 

Regulamin            

„Szlakiem Trzech Schronisk”  23 lutego 2013 roku 

1 CEL WYŚCIGU: 

   • sportowa rywalizacja 

   • krzewienie masowej kultury fizycznej  

   • popularyzacja biegów narciarskich i turystyki  

   • promowanie i popularyzacja różnych form aktywnego wypoczynku 

   • promocja miasta Bielska-Białej 

   • promocja terenów leśnych,  

2. MIEJSCE I TERMIN: 

   • 23 luty 2013  

   • Bielsko-Biała ul. Skalna 90, Schronisko na Dębowcu 

   • odprawa zawodników na starcie 5 minut przed rozpoczęciem  

   • 10:30 start masowy głównego biegu z podziałem na sektory  

      według kategorii wiekowej  

   • 10:00 zbiórka dzieci i młodzieży w celu przewiezienia na miejsce startu 

      11:00 start dzieci i młodzieży 

   • ceremonia zakończenia Schronisko na Dębowcu 

   • impreza odbędzie się trzech edycjach: 

    zimą na nartach biegowych 

    wiosną edycja rowerowa 

    jesienią bieg  
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3. ORGANIZATORZY: 

   • Urząd Miasta Bielsko-Biała  

   • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (BBOSiR)  

   • Jan Kliś 

   • ARGO Marcin Świerżewski  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

   Bieg narciarski „Szlakiem Trzech Schronisk” to ogólnodostępne zawody  

   rozgrywane w dniu 23 lutego 2013 od Schroniska na Dębowcu poprzez  

   Schronisko na Szyndzielni kończąc przy Schronisku Klimczok. 

    

   Osoby uczestniczące w zawodach muszą spełniać następujące warunki: 

    • zarejestrować się przez stronę internetową www.datasport.pl 

    • lub dopełnić rejestracji w biurze zawodów czynnym  

      w dniu zawodów 23 lutego 2013 

      koniec zapisów na 15 minut przed startem (10:15) 

    • odebrać w biurze zawodów numer startowy i czip 

    • w przypadku osób dorosłych posiadać dowód tożsamości 

    • prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat,  

     - w przedziale wieku 16-18 lat prawo do startu 

       za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,  

     - poniżej 16 lat prawo do startu pod stałą opieką rodziców  

       lub  opiekunów prawnych. 

   Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku   

   zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych   

   opiekunów). 
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Przystępując do zawodów uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

  Zgadzam się z warunkami i zgłaszam uczestnictwo w zawodach. Organizator, wszystkie osoby z nim  

  współpracujące, a także osoby związane z organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności   

  względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed w trakcie  

  i po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność  

  cywilną i prawną za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie. Przez akceptację niniejszej deklaracji  

  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego   

  zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości,  

  że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję  do 

   wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunku regulaminu.   2

  Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi  

  mogą być wykorzystane przez media, prasę i organizatora.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań   

  marketingowych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

  o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr. 133, poz. 883). 

 

 

5. KATEGORIE I ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 

   • Bieg dzieci i młodzieży:  

    start/meta przy Schronisku na Szyndzielni o godz. 11 

    o godz. 10 dzieci i młodzież  zostaną przewiezieni autokarem pod 

    kolej linową na Szyndzielnię i przetransportowani tą koleją na  

    miejsce startu i z powrotem około godz. 12:30 

 

0 –  6 lat  dziewczęta i chłopcy 

7 –  9 lat  dziewczęta 

7 –  9    lat   chłopcy 

10 – 12 lat   dziewczęta 

10 – 12   lat   chłopcy 

13 – 15  lat dziewczęta 

13 – 15  lat    chłopcy 
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   • Bieg główny:  

    Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę około 7 km  

    poprowadzoną od start przy Schronisku na Dębowcu 686 m n.p.m, 

    poprzez Schronisko na Szyndzielni 1001 m n.p.m. 

    kończąc metą przy Schronisku na Klimczoku 1034 m n.p.m.,   

    gdzie będzie pomiar czasu. 

16 – 19 lat 1997 – 1994 

20 – 29 lat 1993 – 1984 

30 – 39 lat 1983 – 1974 

40 – 49 lat 1973 – 1964 

50 – 60 lat 1963 – 1954 

powyżej 60 lat 1953 – 1943 

1942 i starsi 

 

   Osobna kategoria dla Kobiet i Mężczyzn: 

   Trasa oznakowana i przygotowana ratrakiem, całkowicie na utwardzonym  

   podłożu. Trasa średnio-trudna. Styl dowolny. Przewyższenie około 450 m. 

   Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik,  

   który na mecie wyścigu uzyska najkrótszy czas przejazdu oraz pokona  

   pełen  dystans przewidziany dla danej kategorii. 

   Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, 

   połączenia lub rozdzielenia kategorii w przypadkach uzasadnionych, o czym  

   poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu. 

   Skracanie trasy, bądź niesportowe zachowanie w trakcie trwania zawodów  

   skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

   Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20zł 

   Dzieci i młodzież do 18 bezpłatnie 
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6. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW: 

   • oznakowana trasa wraz z osobami funkcyjnymi w newralgicznych  

     punktach 

   • wypożyczalnia sprzętu  

   • pomiar czasu, międzyczas 

   • zabezpieczenie medyczne 

   • nagrody dla zwycięzców 

   • puchary, medale 

   • dostęp do punktów gastronomicznych 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

   • Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie  

      mogą zanieczyszczać trasy.  

     Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.  

     Na trasie przejazdu występują strome podjazdy. 

   • Uczestnicy biegu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych  

      wypadków we własnym zakresie. 

   • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 

   • Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez  

      uczestników bądź osoby, towarzyszące w trakcie trwania wyścigu 

   • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych  

      zmian. 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 


