
Regulamin otwartych zawodów 

o Puchar Leśników Krynickich 

1. Organizatorem zawodów jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Leśny Zakład 

Doświadczalny w Krynicy Zdroju, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica Zdrój przy współudziale Szkoły 

Narciarskiej Krynica.  

2. Zawody odbędą się w dniu 22 lutego 2015r. (rozpoczęcie o godz. 10.00) na trasach biegowych „u Leśników” 

– przy ul. Czarny Potok 77 w Krynicy Zdroju . 

3. Biuro zawodów „u Leśników” w Centrum Szkolenia LZD ul. Ludowa 12-14, w Krynicy – tel. 18 472 40 50 w 

godz. 7.00-15.00 a w dniu zawodów w miejscu ich rozgrywania . Uczestnikiem zawodów może zostać osoba, 

która zgłosi swoje uczestnictwo w biurze zawodów osobiście lub telefonicznie lub e-mailem, wypełni kartę 

uczestnictwa i własnoręcznie ją podpisze (w przypadku osób niepełnoletnich – kartę uczestnictwa podpisuje 

opiekun prawny – rodzic lub uprawniony trener)  i dokona wpłaty wpisowego.  

4. Opłatę startową – wpisowe w wysokości  30  zł od osoby dorosłej i 10 zł od osoby niepełnoletniej należy 

dokonać  do 20.02.2015 na konto  bankowe Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju,  

ul. Ludowa 10. 

nr konta 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380 

Opłaty można dokonać również gotówką w dniu zawodów z tym , że jest ona wtedy wyższa o 10 zł i wynosi 

dla osób dorosłych 40 zł, dla niepełnoletnich 20  zł . 

5. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie zgłosiły się na start . 

6. Zwroty  wpisowego dokonywane są tylko w przypadku odwołania zawodów. 

7. Na każda wpłatę uczestnik zawodów otrzyma  pokwitowanie lub na życzenie fakturę VAT. 

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzyma gorący napój i posiłek regeneracyjny. 

9. Każdy uczestnik zawodów uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność ponosząc wszelkie konsekwencje 

prawne i cywilne w związku z jego startem w zawodach. Organizator i współorganizator nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe jakie mogą wystąpić  w trakcie i po zawodach a są 

związane z uczestnictwem w imprezie. W związku ze startem w zawodach każdy uczestnik wypełnia 

stosowne oświadczenie, którego treść znajduje się na karcie zgłoszeniowej .  

10. Zawody odbędą się stylem klasycznym z podziałem na płeć i kategorie wiekowe . 

                                  wiek do 19 lat (ur. do 1996r.) 

                                                     wiek od 20 do 35 lat (ur. 1995r. – 1980r.) 

      wiek od 36 do 45 lat (ur. 1979r. – 1970r.) 

      wiek pow. 45 lat (ur. 1969r. i wcześniej)   

11. Zawody odbędą się na dystansach 5 i 10km.  

12. Zawody odbędą się ze startu wspólnego w poszczególnych grupach wiekowych, organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo łączenia biegów. 

13. Szczegółowy program zawodów w poszczególnych grupach oraz mapki z przebiegiem tras podany będzie 

przed rozpoczęciem zawodów.   



14. Na trasie organizator przewiduje sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie punktu skutkuje dyskwalifikacją w 

zawodach.  

15. Pomiar czasu odbywa  się metodą elektroniczną. 

16. W każdej kategorii zawodników nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. 

17. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Zawodnik, 

który zostanie wylosowany musi nagrodę odebrać osobiście.  

18. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących 

zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców. Wszelkie odpady należy gromadzić w 

przygotowanych do tego celu pojemnikach i koszach.  

19. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na imprezie, przestrzegania 

zasad fair-play, ochrony środowiska naturalnego i do zastosowania się do niniejszego regulaminu. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

20. Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorami może zarządzić karę upomnienia lub dyskwalifikacji 

zawodnika. Wszelkiego rodzaju protesty  dotyczące przebiegu zawodów należy składać  w Biurze Zawodów 

w dniu imprezy po opłaceniu kwoty 100zł, jeżeli protest zostanie uznany opłata zostanie zwrócona. Protesty 

dotyczące wyników mogą być składane do Biura Zawodów do 15 minut od czasu ogłoszenia wyników, 

wszelkie protesty wymagają formy  pisemnej. Decyzja w sprawie uznania bądź nieuznania protestu należy do 

Sędziego Głównego i Organizatora Zawodów.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych co zostanie ogłoszone na stronach internetowych 

www.lzd.ur.krakow.pl 

www.krynica.ur.krakow.pl 

https://pl-pl.facebook.com/ulesnikow 

www.szkolanarciarskakrynica.pl  

do godz. 13.00 w dniu 20.02.2015r.  

 

 

 

 


