
Regulamin 
 

Bieg Run4Dog organizowany w Złotym Stoku przez Fundację Run4 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
 

Fundacja RUN4 
Ul. Złota 9 

57-250 Złoty Stok 
NIP 887 18 16 022 

 
II. CEL ZAWODÓW: 

• Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa. 

• Promowanie regionu. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

• Promocja Miasta Złoty Stok. 

• Integracja lokalnego środowiska biegaczy. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE: 
 

• Start biegów odbędzie się w dniu 2 luty 2019 roku (sobota) w Złotym Stoku. 

• Start biegów będzie miał miejsce na terenie Kopalni Złota. 

• Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynkach Kopalni Złota. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji i czasu startu 
 
 

IV. TRASY ZAWODÓW  
 

• „Run4Dog Family” – około 5 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi, 
zagadkami, zadaniami. 

• „Run4Dog w Góry”– około 15 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi, na 
których będą do zapisania, rozwiązania zadania, część trasy wiedzie pod ziemią korytarzami 
Kopalni Złota. 

• „Run4Dog Extreme”- około 5km z rozmieszczonymi na trasie przeszkodami, część trasy 
wiedzie pod ziemią korytarzami Kopalni Złota. 

• Start na wszystkich dystansach odbywa się będzie symultanicznie. Organizator zastrzega 
sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na 
odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów. 

• Trasa będzie oznakowana taśmami ostrzegawczymi, narysowanymi strzałkami oraz poprzez 
umieszczenie na niej punktów kontrolnych. 

• Na trasie „Run4Dog w Góry” będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą 
ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego. Ominięcie 
chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie biegu. Dopuszcza się 
ominięcie 1 punktu lecz jest to równoznaczne z doliczeniem 20-to minutowej kary. Za błędne 
rozwiązanie zadania z punktu kontrolnego zostanie naliczona kara 10-cio minutowa. 

• Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). 
Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce 
oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie. 

• Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży. 

• Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej. 

• Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez 
organizatora. 

• Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie. 



• Zawodnik obowiązkowo zdaję sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od 
razu po przekroczeniu linii mety. 

• Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem. 

• Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik 
może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów. W promieniu 20 metrów od biura 
zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek 
stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić 
odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub 
dyskwalifikacją. 

• Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek 
poinformować o tym telefonicznie organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony 
kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb. 

• Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego. 

• Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, 
organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na całej trasie. 

• Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania 
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. 

• Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów 
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców. 

• Przybliżone godziny startów:  
Run4Dog Family: 14:00 (limit 4h) 
Run4Dog w Góry: 15:00 (limit 4h) 
Run4Dog Extreme: 16:00 (limit 3h) 

• W skład pakietu startowego biegu na każdym dystansie wchodzi: torba, materiały promocyjne, 
pamiątkowy numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal dla zawodnika i medal 
dla psa tzw. adresówka. Organizator zapewnia wodę i posiłek regeneracyjny. 

 
 
 

V. ZESPOŁY: 
   

• „Run4Dog w Góry”-maksymalnie dwie osoby pełnoletnie/posiadające zgodę, wraz z jednym 
lub dwoma psami  

• „Run4Dog Extreme” – jedna osoba pełnoletnia wraz z jednym psem 

• „Run4Dog Family”- rodzinna; minimalnie dwie, maksymalnie cztery osoby z minimalnie 
jednym, maksymalnie czterema psami  

• Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy 
psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas 
pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: 
punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem 
innemu zawodnikowi.  

• Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z 
pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę. 

 
VI. PSY: 

 

• Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej 
brak. 

• Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu 
to 10 lat. Jeżeli pies jest starszy może brać udział w zawodach po okazaniu przed startem 
przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku 
przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 
miesięcy od daty wystawienia. 

• Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. 

• Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. 

• Wszystkie psy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. 



• Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, 
zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. 

• Przez cały czas trwania startu to znaczy od wyruszenia na trasę, aż po przekroczenie mety 
uczestnik ma obowiązek towarzyszyć psu z którym wystartował. 

• Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie 
powodujące ból lub stres u zwierzęcia. 

• Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego 
wyrządzone. 

• W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek 
zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora. 

 
VII. WYPOSAŻENIE: 

 
Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: 

• mapę (otrzymaną od organizatora) 

• telefon komórkowy, 

• miskę, 

• wodę dla psa w ilości min. 1 litr. 

• plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt. 

• but dla psa 

• bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi 

• bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi 

• minimum 2 kompresy z gazy, minimalna wielkość 5x5cm 

• dodatkowo na trasach „Extreme” i „w Góry” OBOWIĄZKOWYM wyposażeniem jest 
latarka, najlepiej czołowa (latarki będą weryfikowane przy odbiorze pakietów i przy 
wpuszczaniu zawodnika do strefy startu). 
 
Wyposażenie będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz wyrywkowo na starcie i 
mecie! Brak, którejkolwiek z wymaganych rzeczy wiąże się z doliczeniem 15-to 
minutowej kary! 

  
VIII. OPŁATY STARTOWE: 

 
Run4Dog Family: 

1. 40 zł pierwsze 20 osób, 
2. 50 zł kolejne 20 osób, 
3. 60 zł kolejne 20 osób itd. 
4. Opłata w dniu zawodów wynosi 80 zł. 

 
Run4Dog w Góry: 

1. 60 zł pierwsze 20 osób, 
2. 70 zł kolejne 20 osób, 
3. 80 zł kolejne 20 osób itd. 
4. Opłata w dniu zawodów wynosi 100 zł. 

 
      Run4Dog Extreme: 

1. 70 zł pierwsze 20 osób, 
2. 80 zł kolejne 20 osób, 
3. 90 zł kolejne 20 osób itd. 
4. Opłata w dniu zawodów wynosi 100 zł. 

 

• Każda opłata startowa dotyczy 1 zawodnika i psa, co oznacza na mecie 1 medal dla 
zawodnika i 1 medal dla psa.  

• W przypadku startu kilku osób w jednym zespole istnieje możliwość dopłacenia w celu 
uzyskania na mecie medalu oraz posiłku regeneracyjnego. Dodatkowy zawodnik normalnie 
rejestruje się w systemie, a następnie kontaktuje się z Organizatorem. Opłata za kolejnego 
zawodnika jest taka sama na wszystkich dystansach i wynosi 25 zł.  

• W przypadku większej liczby uczestników w 1 zespole, istnieje możliwość uzyskania zniżek. 
W tej sprawie prosimy o kontakt.  



• Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, 
internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora do 7 dni przed zawodami oraz 
wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. 

• W przypadku dokonania przelewu po terminie, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w 
biurze zawodów. 

• Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. 

• W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby za które dokonywana jest opłata 
oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1 
osobę, należy dopisać imiona wszystkich uczestników. 

• Istnieje możliwość przepisania pakietu, opłata za przepisanie wynosi 10 zł. 
 
 

IX. KLASYFIKACJE: 
 

• Na trasie Run4Dog Family nie będzie prowadzony pomiar czasu, tym samym nie będzie 
prowadzona żadna klasyfikacja. Nagrody na tym dystansie zostaną rozlosowane pośród 
zawodników, którzy ukończą bieg. 

• Wyróżnienia na trasach Run4Dog w Góry oraz Run4Dog Extreme (odrębnie) będą 
przyznawane w następujących kategoriach: 
1. Kobiety Open – miejsca I-III, 

             2. Mężczyźni Open – miejsca I-III,                                 
           3. Kategoria drużynowa, dotyczy trasy „W Góry” i „ Extreme” (do klasyfikacji liczą się 2  
najlepsze czasy), jednakże drużyna MUSI liczyć minimum 3 zespołów. 
           4. Kategorie dodatkowe. Zostaną one ogłoszone na stronach Organizatora. 

• W przypadku nieobecności zawodnika na ceremonii wręczania nagród, nagrody w żadnej z 
kategorii nie będą wysyłane.  

 
X. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

• Uczestnikiem będzie osoba, która dopełni następujące warunki:  
Dokona zgłoszenia poprzez e-mail, formularz internetowy lub osobiście w dniu startu w biurze 
zawodów:   
W Biurze Zawodów wypełni oświadczenie. 

• Prawo do startu w biegu/marszu  na orientację mają osoby, które ukończyły 18 lat, w 
przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 
lat tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.  

 
      XI.        ZWROTY I REKLAMACJE: 

• Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności zgłoszeń uczestników należy zgłaszać do 
organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

• Kontakt do organizatora: 
Krikon (Krzysiek) 603443226 

Email: krikon@run4gold.pl 

• Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich 
uczestników. 

• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

• Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 
uczestnictwem w biegu. 

• Wszystkie biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

• Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej wydarzenia. 

• Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i 
możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu 
zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu 
zgłoszeniowym. 



• We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator. 

• Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, 
organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Uczestnicy zobowiązani są do 
zachowania kultury osobistej, poszanowania środowiska naturalnego.  

 
 
 
  


