REGULAMIN BIEGU KLASYCZNEGO
Memoriał im. Mieczysława Króla - Łęgowskiego – bieg
narciarski „Od Barabasza po dziś.”
1. Organizator.
Stowarzyszenie Czysta Polska, Rafał Sonik, Karolina Sołowow, rodzina Król – Łęgowskich
2. Patronaty.
Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Miasta Zakopane, Starosta Tatrzański,
PZN, Muzeum Tatrzańskie, TOnZ, TIS, TPN, PKL, TOPR, Teatr im. Stanisława Witkiewicza.
3. Cel zawodów.
- popularyzacja masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
- promocja piękna krajobrazowego regionu, tradycji i kultury podhalańskiej
- aktywizacja i integracja lokalnych, gminnych, powiatowych i regionalnych
Podmiotów
- odtworzenie historycznej formy uprawiania narciarstwa na starym sprzęcie i w strojach z
ubiegłych wieków
- pomoc dla Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka
4. Termin i miejsce zawodów.
Bieg odbędzie się 24.02.2018 r. (sobota) w Zakopanem na trasie biegowej Górna Rówień
Krupowa.
09.00 - 10.30 – Zapisy przed startem w biurze zawodów przy trasie.
Limit zgłoszeń do 250 zawodników.
Rejestracji można dokonać online na stronie www.krollegowski.pl do dnia 23.02.2018. do
godziny 16.00
5. Warunki uczestnictwa.
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która spełni określone niżej warunki.
- W określonym przez Organizatora terminie i miejscu uczestnik wypełni Kartę
Zgłoszeniową zawodów.
- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia.
- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po imprezie.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich
startem w imprezie.
- Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych
- Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada
ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału
w zawodach.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia
wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z imprezą:
„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie.
Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku
na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z
warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach.
Zdjęcia, nagrania flmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję
na potrzeby marketingowe i promocji imprezy.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań
marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133,
poz.883)".
-Uczestnik uiści opłatę startową w wysokości 30 zł w wyznaczonym miejscu i czasie przed
startem do zawodów, lub przelewem na konto podane zgodnie z internetowym zgłoszeniem do
zawodów na www.krollegowski.pl
Opłata startowa zostanie przekazana na wspomożenie działalności Fundacji Centrum Leczenia
Szpiczaka.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które:
- wystartowały i nie ukończyły zawodów
- z przyczyn nie zależnych od organizatora nie stawiły się na zawodach
Jeżeli organizator w Regulaminie zawodów przewiduję kategorie OPEN*, w rywalizacji
mogą brać udział czynni zawodnicy, posiadający aktualną licencję PZN.
W/w zawodnicy zostaną sklasyfkowani tylko w kategorii OPEN*.
W kategoriach wiekowych określonych do zawodów zostaną sklasyfkowani tylko amatorzy.
Kategoria OPEN*- to klasyfkacja obejmująca wszystkich uczestników biegów.
Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu szczegółowego
opublikowanego przez Organizatorów oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych
uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na
trasie. Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie
używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska
naturalnego.
6. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn obowiązujące.
Kategorie Wiekowe :
K I 13-16
K II 17-20
K III Open 21 - 49
K IV 50 +
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości
przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego

7. Dystans.
-bieg klasykiem, kobiety: dystans 4km (start falowy, 20 -25 osób)
-bieg klasykiem, mężczyźni: dystans 8 km (start falowy, 20 -25 osób)
-bieg klasykiem młodzież: dystans 2 km (start falowy, 20 -25 osób)
W zależności od możliwości technicznych, pogodowych organizator może wydłużyć lub skrócić
dystans, zmienić sposób startu.
8. Numer startowy i chip
Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo
dobrze widoczny podczas przekraczania linii mety.
Każdy zawodnik otrzyma „chip” ( do pomiaru czasu) który należy przymocować do lewego buta.
Chipu nie wolno niszczyć, zgniatać i rolować, należy go oddać niezwłocznie po przekroczeniu
linii mety.
Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfkowani.
Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfkowana.

9. Klasyfkacja zawodników.
Klasyfkacja będzie prowadzona:
- na jednym dystansie (obowiązującym dla danej kategorii, organizator określa dystans)
- w kategoriach wiekowych wyżej określonych
- z podziałem ze względu na płeć
Zwycięzcami zawodów zostaną zawodnicy którzy na dystansach właściwych dla ich
kategorii wiekowych, nie naruszając przepisów obowiązujących dla poszczególnych
zawodów jako pierwsi przekroczą linie mety.
10. Sposób ogłaszania wyników
Organizator będzie na bieżąco prezentował nieofcjalne wyniki na Tablicy Wyników przy
Biurze Zawodów.
Ewentualne błędy w wynikach nieofcjalnych należy zgłaszać do 24 h, po zamieszczeniu
wyników nieofcjalnych, do Organizatora.
Organizator przedstawi wyniki ofcjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego na stronie
www.festiwalbiegow.pl oraz www.krollegowski.pl

11. Nagrody.
W zawodach organizatorzy przewidują nagrody.
Wartość, rodzaj, ilość nagród w poszczególnych zawodach są sprawą indywidualną
organizatora.
Organizator może w sposób indywidualny wyróżnić dowolnych uczestników biegów.
Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody
Każdy z uczestników zawodów otrzyma pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz gorący
posiłek
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania
zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.

12. Informacje dodatkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
jego zmian.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny
Zawodów.
Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu
zawodów
W zależności od możliwości przygotowania tras, Organizator może wydłużyć lub skrócić
dystans
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu przez uczestników biegów nie będzie uznawany jako
wytłumaczenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w związku z wystąpieniem
„siły wyższej"(brak śniegu, bardzo złe warunki atmosferyczne itp.)

