
WAŻNY KOMUNIKAT – PRZECZYTAJ!!! 

Drodzy Zawodnicy Turbacz Summer Trail 

Przedstawiamy kilka zasad, których należy przestrzegać podczas zbliżającego się wydarzenia 

Wiemy, że czasy są trudne i dziwne, jedni boją się panicznie, inni nie wierzą w to co się dzieje, 
niemniej jednak prosimy, abyście podeszli do poniższych zasad odpowiedzialnie, szanując innych 
Uczestników, ich zdrowie oraz komfort psychiczny. 

1. BIURO ZAWODÓW 

 praca biura zawodów będzie odbywać się indywidualnie dla każdego wydarzenia: 
piątek: 17.00-20.00 – tylko dla dystansu TST 56 km 
sobota:6.00-6.50 –tylko dla dystansu TST 56 km 

6.50-8.45 – tylko dla dystansu TST 26 km 
14.00-16.45 – tylko dla dystansu TST 10 km 

 do biura zawodów należy przynieść podpisaną KARTĘ BIEGACZA (została przesłana mailowo) 

 do biura zawodów będą wpuszczone jedynie osoby biorące udział w wydarzeniu 

 przed wejściem do biura zawodów należy zdezynfekować ręce 

 biuro będzie dezynfekowane po podprawie każdego dystansu 

 obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina 

wielofunkcyjnego/buffa) 

 
2. STREFA STARTU 

 w strefie nie może przebywać więcej niż 150 osób 

 zawodnik powinien pojawić się w strefie nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym 
startem 

 obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina 
wielofunkcyjnego/buffa) do momentu rozproszenia się Zawodników na trasie 

 w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu 

 przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce 
 

3. STREFA METY 

 obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina 
wielofunkcyjnego/buffa) 

 w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu 

 przy wyjściu ze strefy należy zdezynfekować ręce 

 po ukończeniu biegu prosimy o nie przebywanie w strefie przez dłuższy czas (wyłącznie na 
krótki odpoczynek i odbiór medalu) 

 po ukończeniu biegu Zawodnik samodzielnie odbiera medal z wieszaka 
 

4. DEPOZYT 

 przed skorzystaniem z depozytu należy zdezynfekować ręce 

 obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina 
wielofunkcyjnego/buffa) 
 

5. PUNKTY ŻYWIENIOWE 

 przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce (warunek niezbędny, aby skorzystać z 
punktu) 

 żywność nakłada obsługa punktu (nie dotyczy produktów pakowanych lub wcześniej 
wyporcjowanych), jeśli na punkcie znajduje się więcej osób, co uniemożliwiałoby sprawną 



obsługę, dopuszcza się samoobsługę przez Zawodnika przy pomocy jednorazowego 
talerzyka/miseczki oraz łyżki, znajdujących się na punkcie  

 kubki/bidony/pojemniki napełnia osoba obsługująca punkt 

 prosimy o nie odpoczywanie w strefie (zalecamy odpoczynek w dalszej, „bezpiecznej” 
odległości) 

 w strefie może znajdować się ograniczona liczba Zawodników w danym czasie, Organizator 
zastrzega sobie możliwość wstrzymania wejścia do strefy (ewentualny czas oczekiwania nie 
będzie odliczany) 

 nie ma obowiązku korzystania ze strefy, niemniej jednak należy pamiętać o przejściu przez 
matę pomiarową znajdującą się na punkcie na Turbaczu 

 w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu 
 
 

6. DEKORACJA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW 

 dekoracje odbędą się osobno dla każdego dystansu:  
TST 26 km godzina 13.30 
TST 56 km godzina 15.30 
TST 10 km godzina 19.00  
Są to przewidywane godziny, mogą ulec nieznacznym zmianom. 

 w ceremonii mogą Uczestniczyć tylko Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w danym 
dystansie,  
 

7. INNE 

 Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Obsługi (Organizatorów oraz 
Wolontariuszy) 

 organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach zawodów 

 nadzór nad strefami zawodów pełni Obsługa (Organizatorzy i Wolontariusze), za wszelkie 
grupowanie się osób poza strefą zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
jednak dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów organizatora 
wydawanych w trakcie trwania imprez (niestosowanie się do zaleceń może skutkować 
dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia miejsca wydarzenia) 

 organizator po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub 
usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy chorobowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania 
imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i 
organizatorów 

Prosimy, uszanuj te zasady, abyśmy mogli spotkać się podczas zimowej edycji ;) 

Wprowadziliśmy je tylko i wyłącznie ze względu na Wasze i nasze dobro. Uwielbiamy organizować dla 
Was wydarzenia, tak samo jak Wy lubicie rywalizację i aktywność fizyczną. Chcemy dać Wam 
namiastkę normalności. Pomóżcie nam sprawić, aby to wydarzenie odbyło się bez żadnych 
problemów i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  


