
Regulamin 

Świętokrzyski Ultra Trail 2019 

66 kilometry 1350 Up 
  

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.  

2. Promocja terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gmin Bieliny, Nowa Słupia, 

Daleszyce, Łagów oraz województwa świętokrzyskiego. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Start/Meta biegu - 19 października 2019 r. (sobota) godz. 06:00 z Osady Średniowiecznej w 

Hucie Szklanej, gmina Bieliny, woj. Świętokrzyskie https://goo.gl/maps/cEHCatGKNpxzZzHo7  

2. Miejsce biegu - Świętokrzyski Park Narodowy, gminy Bieliny, Nowa Słupia, Łagów, Daleszyce  

Trasa obejmuje jedną pętlę. 

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

III. ORGANIZATOR 

1. Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul Partyzantów 3, 26-

004 Bieliny, www.osadasredniowieczna.eu 

2. Decathlon Kielce - marka Kalenji 

3. Training in the Muntains  

4. Wonder Travel 

5. Ludowy Zespół Sportowy Makoszyn 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 18 października 2019 roku ukończą 18 lat. 

2. Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy: 

a) dokonają zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez system zapisów uczestników i uiszczą 

opłatę startową na konto Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w 

Bielinach, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 20 8485 0009 3001 4037 2000 0008 Bank 

Spółdzielczy Daleszyce-Górno o/Bieliny 

b) zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą 

posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

c) dokonają odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów. Pakiety nie będą wydawane 

pojedynczym zawodnikom lecz pełnym dwuosobowym zespołom.  

d) podczas rejestracji należy podać nazwę drużyny, 

e) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w wydarzeniu oraz 

udziału w nim na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 

dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 

3. Bieg rozgrywany będzie wspólnie z podziałem na pary męskie, żeńskie oraz mieszane. 

4. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolno-pomiarowe, na które zespoły muszą wbiec 

w czasie nie przekraczającym 30 sekund między pierwszym a drugim zawodnikiem. Nie 

zgłoszenie się zespołu na  punkt kontrolny skutkować będzie dyskwalifikacją. 

5. Inne zasady udziału w biegu: 

a) zawodnicy z jednej drużyny muszą pokonać trasę biegu razem w odległości nie 

większej niż 50 metrów między sobą. 

https://goo.gl/maps/cEHCatGKNpxzZzHo7


b) ukończenie biegu zalicza się po przekroczeniu linii mety razem z partnerem w 

odległości nie większej niż 1 metr. 

c) osobą kończącym bieg bez partnera zostanie zmierzony czas, wydany medal lecz 

nie będą skalsyfikowane.  

d) osoby które z różnych przyczyn nie będą mogły kontynuować biegu, muszą o tym 

powiadomić organizatora. Na najbliższym punkcie oddać czip i oczekiwać na 

zwiezienie na metę. 

e) na trasie będą znajdować się 3 punkty żywieniowe, 2 punkty nawadniające  oraz 

jeden przepak na ok 32 kilometrze, ich lokalizacja zostanie podana wraz z 

przebiegiem trasy 

f) przepaki będą zbierane na 30 minut przed startem w dniu biegu. 

g) trasa będzie oznaczona 

6. Pakiety będą do odbioru w sklepie Decathlon w Kielcach przy ul. Radomskiej 24  w dniu 18 

października w godz.15:00-20:00 oraz w dniu biegu na godzinę przed startem w Osadzie 

Średniowiecznej (Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny) 

7. Klasyfikacja końcowa : miejsca I-III:  pary męski, żeńskie oraz mieszane 

8. Nagrody: puchary, medale oraz inne upominki  w miarę możliwości pozyskania sponsorów 

przez organizatorów 

9. Opłata startowa jest bezzwrotna, ale  może być przeniesiona na inną osobę do dnia 

18.10.2019 r (po uzgodnieniu z organizatorami) 

10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić ten fakt 

organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty na adres mailowy 

dyrekcja@osadasredniowieczna.eu  

11. Każdy zespół/uczestnik musi posiadać indywidualne wykupione przez siebie ubezpieczenie 

NNW obowiązujące w dzień biegu 

12. Każdy uczestnik musi posiadać kubek do picia wielokrotnego użycia (wyposażenie 

obowiązkowe będzie podane w informacjach przed biegiem) 

13. Uczestnicy  muszą zapoznać się z Regulaminem ŚPN oraz stosować go podczas biegu 
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/ 

14. Na szlakach turystycznych ŚPN pierwszeństwo mają turyści piesi 

15. Limit uczestników wynosi 150 par (300 osób) 

16. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 10 godzin (osoby nie mieszczące się w limicie muszą 

zejść z tras na najbliższym punkcie kontrolnym, organizator zapewnia transport na metę)  

17.  O kolejności zawodników decyduje czas  netto 

18. Wyniki z czasami każdej drużyny/uczestnika będą dostępne na stronie internetowej 

wskazanej przez organizatorów odrębnymi komunikatami 

 

V. OPŁATY: 

- 120 zł od dnia ogłoszenia zapisów przez 7 dni (od pary) 

- 150 zł do 6 października 2019 roku. (od pary) 

- 200 zł  od 7 do 14 października oraz  w dniu biegu (jeśli będą wolne miejsca) - od pary 

Wpłaty należy wnosić na konto: 

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3, 

26-004 Bieliny 20 8485 0009 3001 4037 2000 0008 Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno 

o/Bieliny 

Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

mailto:dyrekcja@osadasredniowieczna.eu
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/


 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

2. Organizator nie przewidział noclegów dla uczestników oraz osób towarzyszących. Zostanie 

podana lista miejsc noclegowych znajdujących się w rejonie startu/mety biegu. 

3. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

prowadzeniem i organizacją biegu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z Regulaminem, 

jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć. 

5. Odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem biegu na mecie w Hucie 

Szklanej. 

6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, a także wyrażają 

zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych w 

związku z organizacją wydarzenia. Udział w wydarzeniu oznacza zapoznanie się i 

akceptację zasad gromadzenia i przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych 

w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach dostępnych na    
http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=196&strona=1&sub=117 

7. Depozyt i szatnie dla zawodników znajdują się w obiektach Osady Średniowiecznej oraz 

Karczmy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/modyfikacji trasy przed oraz w czasie biegu, 

ze względu na czynniki niezależne od Organizatora. 

9. 9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany/modyfikacji niniejszego regulaminu. 

Zmiany zostaną podane odrębnymi komunikatami.  

10. Opis trasy zostanie podany w późniejszych komunikatach nie później niż 30 dni przed 

dniem wydarzenia. 

11. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego i 

organizatorów.  

 

 

 

Zatwierdzam 

 

Anna Łubek 

Dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki  

I Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach 
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