SCARPA WINTER TRAIL - Mogielica Challenge#2
Mszana Górna
10 grudnia 2022

Organizatorzy i cele wydarzenia
1.1 Organizator: Apex GYM, Stowarzyszenie 43-100 Sport
1.2 Współorganizatorem: HIMAL SPORT S.C
Cele stowarzyszenia to:
· popularyzacja biegów górskich i promocja aktywnej i odpowiedzialnej turystyki
· wyłonienie najlepszych zawodników biegów górskich
· aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport i wolontariat
Zasady obowiązujące na trasie
2.1 Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami fair-play. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych
szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych.
Oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, chroń
środowisko.
2.2 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału
jakichkolwiek pojazdów mechanicznych.
2.3 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą
wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą.
Skrócenie lub zmiana trasy grozi karą czasową lub dyskwalifikacją.
2.4 Zawodnik zobowiązany jest udzielić - w miarę swoich możliwości - pomocy kontuzjowanym i potrzebującym
pomocy, przede wszystkim poprzez niezwłoczne zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.
2.5 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących.
2.6 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą
karane karami czasowymi lub dyskwalifikacją.
2.7 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zarejestrowani zawodnicy z nadanym numerem startowym.
2.8 Przez cały czas trwania zawodów Uczestnik zobowiązany jest do posiadania numeru startowego umieszczonego w
sposób widoczny dla innych uczestników, kibiców i sędziów.
2.9 Zawodnicy w czasie biegu poruszają się jako “piesi uczestnicy ruchu drogowego” i są zobowiązani do zachowania
zasad i przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego.

Termin i miejsce
3.1 III edycja biegu SCARPA ULTRA TRAIL – Mogielica Challenge#2, odbędzie się 10.12.2022 roku w gminie Mszana
Dolna, a uczestnicy będą mogli wystartować na dystansach 10KM oraz 23 KM.
3.2 Start zawodników na poszczególnych dystansach nastąpi:
DATA
10.12.2022
10.12.2022

DYSTANS
10 KM
23 KM

START
08:20
08:00

LIMIT CZASOWY
3H
6H

UWAGA: Godziny startów mogą ulec zmianie w celu dostosowania się do zasad sanitarnych obowiązujących w
terminie biegu. Finalne godziny zostaną podane w komunikacie technicznym najpóźniej 3 dni przed startem.
Trasa, przewyższenia, oznakowanie
4.1 Zawody SCARPA ULTRA TRAIL – Mogielica Challenge#2, zostaną rozegrane na dwóch dystansach. Liczba
kilometrów i przewyższeń są ustalane na podst. zapisu trasy przez Organizatora.
4.2 Trasa biegu prowadzi po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych.
Oznakowania - taśmy i plansze ze strzałkami – zostaną umieszczone w miejscach wątpliwych takich jak skrzyżowaniach
szlaków, ostre zakręty lub nieoznaczone ścieżki leśne.
Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszać się zgodnie z oznaczeniami.
UWAGA: niezależnie od oznaczeń, ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy wgranie śladu
GPX do zegarka/ telefonu.
4.3 Odcinki asfaltowe na trasach zostały ograniczone do minimum. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane
są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb
drogowych i policji.
4.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, czasowego wstrzymania biegu,
odwołania biegu lub przesunięcia terminu zawodów ze względu na zalecenia GOPR, TOPR, służb państwowych (m.in.
Policji, Parku Narodowego, Straży Pożarnej), a także ze względu na siłę wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń
zagrażających życiu lub zdrowiu (np. gwałtowne burze, powodzie, zagrożenie epidemiczne). Skrócenie, zmiana
przebiegu trasy lub harmonogramu zawodów oraz odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora nie
stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
4.5 Pliki gpx oraz przewyższenia będą dostępne na stronie internetowej http://apexgym.pl/scarpa-ultra-trial/
5. Pomiar czasu
5.1 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznej formy bez chipowej.
5.2 Wyniki zawodów określane są na podstawie czasów brutto, o ile możliwy będzie wspólny start.
W przypadku konieczności startów indywidualnych lub falowych wyniki zostaną określone na podstawie czasów netto.
W przypadku wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje 3-osobowa komisja sędziowska wraz z Organizatorem biegu.

Punkty żywieniowe
6.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że zawodnik powinien samodzielnie
skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami
kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie.
6.2 Dostępne będą następujące punkty żywieniowe:
Punkt dla zawodników, dostępny będzie na strefie start/meta oraz na trasie pomiędzy 11 a 13KM.
6.3 Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami.
Dobór produktów i napojów dostępne na punktach oraz forma ich podania będą dostosowane do aktualnych zaleceń
epidemicznych. Na wejściu do punktu zawodnicy będą zobowiązani do mycia/dezynfekcji rąk. Zaleca się również
minimalizację czasu spędzonego na punkcie w celu zachowania dystansu społecznego.
6.4 Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny kubek, bidon lub inny pojemnik na napój.
Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
7.1 Zawodnik musi posiadać przez cały czas trwania swojego biegu wyposażenie obowiązkowe zgodne z jego
dystansem. Wyposażenie będzie weryfikowane w biurze zawodów, przed wejściem
do strefy startu, na trasie (wyrywkowo) oraz na mecie.
7.2 Wyposażenie obowiązkowe dla wszystkich dystansów:
- numer startowy umieszczony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów
- włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem alarmowym, który podany będzie w dniu
startu. Numer telefonu Zawodnika musi zgadzać się z numerem podanym przez niego w zgłoszeniu.
UWAGA: ze względów bezpieczeństwa należy zweryfikować swój numer telefonu w biurze zawodów przy odbiorze
numeru startowego!
- folia NRC o wielkości min. 140×200 cm OBOWIĄZKOWA!
- bandaż elastyczny
7.3 Wyposażenie zalecane dla wszystkich dystansów:
- własny kubek lub pojemnik na napoje
- kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
- koszulka z długim rękawem na wypadek ochłodzenia
- pojemnik na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
- ślad gpx wgrany na telefon/ zegarek biegowy lub mapę trasy
- apteczka, zawierająca dodatkowo (poza obowiązkowym bandażem elastycznym)
- środek do odkażenia ran typu Octanisept, plastry
Rejestracja, limity uczestników, opłaty startowe
8.1 W biegach może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat.
8.2 Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez formularz rejestracyjny on-line. Link do formularza jest dostępny na
stronie internetowej http://apexgym.pl/scarpa-ultra-trial/, aby skutecznie zarejestrować się na wybrany bieg, należy
założyć swoje indywidualne konto na platformie, wybrać dystans, dokonać zapisu i uiścić opłatę za wybrany bieg.
8.3 Zapisy on-line działają do dnia 30 listopada 2022 Tylko zgłoszenia opłacone do tej daty gwarantują otrzymanie
pełnego pakietu i imiennego numeru startowego. Po tej dacie rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów w miarę
dostępnych miejsc.
8.4 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych dystansach.

8.5 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień
zaksięgowania wpłaty. Rejestracja bez dokonania opłaty nie stanowi rezerwacji miejsca. Opłatę startową należy
dokonać poprzez system online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji. Zawodnik pojawi się na liście
startowej po zaksięgowaniu opłaty. Opłata startowa nie jest ważna, jeśli uczestnik nie dokonał rejestracji
elektronicznej, jeżeli została wniesiona po terminie lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
8.6 Ustala się następujące wysokości opłat startowych*:
dystanse
09.05.2022 - 31.08.2022
01.09.2022 - 30.11.2022

10 km
100
120

23 km
120
140

8.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia puli pakietów startowych.
9. Rezygnacja ze startu, zmiana dystansu, przepisywanie pakietów startowych
9.1 Zmiana dystansu możliwa jest do dnia 30 listopada 2022. W przypadku zmiany z krótszego dystansu na dłuższy
konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu zmiany. W przypadku odwrotnej
zmiany, tj na dystans krótszy, Organizator nie zwraca różnicy wpisowego. Zmiana dystansu jest możliwa w ramach
wolnych miejsc na dany dystans. Za operację zmiany dystansu Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości
10 zł, o zmianie dystansu konieczne jest poinformowanie organizatora mailowo: kontakt@apexgym.pl oraz uiszczenie
opłaty na konto podane w mailu zwrotnym. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po
otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.
9.2 W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnik może
zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy.
Dniem rezygnacji z biegu jest dzień poinformowania Organizatora o rezygnacji na adres: kontakt@apexgym.pl.
W przypadku gdy rezygnacja z biegu, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności.
Możliwe jest jedynie wskazanie w wysłanym oświadczeniu osobę na którą zawodnik chce przepisać pakiet i rozliczacie
się między sobą.
9.3 Przepisanie opłaconego pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 30 listopada 2022. Zawodnik, który chce
przepisać pakiet na innego biegacza, informuje o tym Organizatora wiadomością e-mail, zawierającą dane nowego
zawodnika (imię, nazwisko, mail) oraz potwierdzenie opłaty manipulacyjnej. Nowy uczestnik rejestruje się on-line bez
wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się między sobą.
Biuro Zawodów, odbiór pakietów, odprawa techniczna
10.1 Biuro Zawodów SCARPA ULTRA TRAIL:
SOBOTA, 10.12.2022
Godziny działania Biura Zawodów:
7.00 – 8.15 (tj. do startu na dystansie 10 KM)
Przełęcz Rydza-Śmigłego – miejsce zawodów.
*Biuro zawodów działa tylko w danych godzinach, niestety spóźnione osoby nie będą mogły wziąć udziału w biegu.
10.2 Odbiór numeru startowego jest możliwy wyłącznie OSOBIŚCIE, na podstawie dokumentu
ze zdjęciem oraz datą urodzenia.
10.3 W Biurze Zawodów przy odbiorze numeru Zawodnik ma obowiązek:
- potwierdzić / zweryfikować datę urodzenia w zgłoszeniu oraz podany numer telefonu (bezpieczeństwo)

- okazać wyposażenie obowiązkowe oraz podpisaną żywność (foliowe opakowania), jeśli zostanie o to poproszony
- podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do startu
pakiet wydany będzie osobiście dla osoby startującej, jeśli startujący nie może wziąć udziału pakiet odebrać może
osoba z podpisanym oświadczeniem.
10.4 Warunkiem wydania numeru startowego i tym samym dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne
podpisanie Karty Zawodnika, zawierającej m.in. deklarację braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
10.5 Odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się w sobotę 10 grudnia 2022 roku na starcie. Komunikat
techniczny będzie dostępny na profilu FB wydarzenia oraz zostanie rozesłany mailem do dnia 09.12.2022
Klasyfikacje i nagrody
11.1 Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:
· Klasyfikacje OPEN K i OPEN M na wszystkich dystansach
· Klasyfikacje wiekowe K i M na wszystkich dystansach w podziale:
K/M do 30 lat
K/M 31 - 48 lat
K/M 49 - 89+ lat
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN K/ M na wszystkich dystansach otrzymają medale pamiątkowe oraz nagrody
rzeczowe.
Zdobywcy miejsc I - III we wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach otrzymają medale pamiątkowe
oraz wyróżnienie.
*Nagrody rzeczowe różnią się od siebie w zależności od dystansów.
Nagrody publikowane będą na stronie wydarzenia.
11.2 Statuetki i nagrody
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN K/ M na wszystkich dystansach otrzymają medale pamiątkowe oraz nagrody
rzeczowe.
Zdobywcy miejsc I - III we wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach otrzymają medale pamiątkowe
oraz wyróżnienie.
*W celu weryfikacji poprawnego pokonania trasy przez zawodników z miejsc I-III w klasyfikacji OPEN K/M na
wszystkich dystansach. Organizator może zażądać dostarczenia przez tych zawodników śladu gpx z zapisem pokonanej
trasy.
11.3 Warunkiem odebrania nagród jest obecność zawodnika na dekoracji, która odbędzie się po zawodach. W
przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
Pakiet startowy, świadczenia, depozyt
12.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
· prawo startu w zawodach na wybranym dystansie
· numer startowy
· pamiątkowy medal SCARPA ULTRA TRAIL
· pomiar czasu
· punkty żywieniowe:

Szczegóły dot. punktów żywieniowych zostaną podane w komunikacie technicznym.
· posiłek regeneracyjny na mecie, w formule zgodnej z obowiązującym w czasie wydarzenia reżimem sanitarnym
· zabezpieczenie medyczne
12.2 Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta w biurze zawodów. Zabronione jest umieszczanie w workach
pojemników szklanych oraz puszek z napojami.
Depozyt można oddać przed startem. Depozyt będzie do odbioru na mecie wyłącznie za okazaniem numeru
startowego. Odbiór depozytu będzie możliwy do końca trwania imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy
wartościowe pozostawione w depozycie i nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu. Depozyt, który nie
został odebrany podczas Zawodów może być na prośbę Zawodnika wysłany kurierem pod wskazany adres. Prośbę
należy przesłać najpóźniej do 18.12.2022 na adres kontakt@apexgym.pl Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Zawodnik.
Po tej dacie nieodebrane depozyty zostaną przekazane na cele charytatywne lub oddane do utylizacji.
Rezygnacja w trakcie zawodów, start z kijami, psy na trasie
13.1 Zawodnik wycofujący się z biegu w trakcie zawodów zobowiązany jest niezwłocznie i w sposób skuteczny
zawiadomić o tym Organizatora. W przypadku niezawiadomienia o zejściu z trasy i rezygnacji z biegu może zostać
podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik.
13.2 Organizator dopuszcza start z kijami biegowymi na wszystkich dystansach. Zawodnik korzystający z kijków jest
bezwzględnie zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo osób biegnących w zasięgu jego kijków.
Kary regulaminowe
14.1 Zawodnicy łamiący postanowienia Regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi,
a w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją. Określa się następujące zasady:
· skrócenie lub zmiana trasy: dyskwalifikacja
· udokumentowane celowe śmiecenie na trasie przez zawodnika lub jego zespół techniczny:
dyskwalifikacja
· udokumentowane agresywne zachowanie wobec innych zawodników lub wolontariuszy,
odmowa dostosowania się do poleceń zespołu medycznego lub sędziowskiego: kara
czasowa lub dyskwalifikacja
· start z numerem startowym innego zawodnika: dyskwalifikacja
· kary czasowe będą doliczone do czasu, jaki zawodnik uzyskał na mecie zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Komisji Sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku
skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na cel charytatywny.

Ochrona wizerunku i dane osobowe
15.1 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji tego i innych wydarzeń
Organizatora, w tym wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację:
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, stanowi jednak
niezbędny wymóg udziału w biegu.
15.3 Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje
mu prawo wglądu do treści jego danych, ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych
Organizatora.
15.4 Organizator – APEXGYM, pl. Korfantego 1, 43-100 Tychy będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując
zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnik, jeśli ma
jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych
osobowych.
15.5 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach,
materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych
i sponsorów.
Postanowienia końcowe
16.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
16.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
16.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
16.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, czasowego wstrzymania biegu,
odwołania biegu lub przesunięcia terminu zawodów ze względu na zalecenia GOPR, TOPR, służb państwowych
(m.in.Policji, Parku Narodowego, Straży Pożarnej), a także ze względu na siłę wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń
zagrażających życiu lub zdrowiu (np. gwałtowne burze, powodzie, zagrożenie epidemiczne). Skrócenie, zmiana
przebiegu trasy lub harmonogramu zawodów oraz odwołanie zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora nie
stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
16.4 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą bieg górski.
16.5 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
16.6 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
16.7 Dane kontaktowe Organizatora:
APEX GYM,
Pl. Korfantego 1, 43-100 Tychy,
NIP: 6462834435
Mail: kontakt@apexgym.pl
Informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej
Strona zapisów: https://b4sportonline.pl/scarpa_ultra_trail/
na Facebooku: https://www.facebook.com/scarpaultratrail/?ref=page_internal ,
na stronie organizatora: http://apexgym.pl/scarpa-ultra-trial/,
na Facebooku: https://www.facebook.com/ApexGymPredator/?ref=settings
oraz pod adresem mailowym: kontakt@apexgym.pl

Kwestie sanitarne oraz epidemiologiczne
17.1. Regulamin reguluje kwestie związane z przyszłymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, które mogą wpłynąć na
ograniczenie lub brak możliwości realizacji wydarzenia w pełnej formie, na przykład poprzez wprowadzenie limitów
realizacji wydarzeń sportowych, ograniczenie swobody przemieszczania się czy funkcjonowania branży usług
noclegowych.
17.2. Regulamin zawiera również zasady realizacji wydarzenia w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Zasady te mogą
ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu, stosownie do sytuacji epidemicznej
i przepisów obowiązujących w dniu wydarzenia
17.3. W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych
epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl
17.4. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, w szczególności niepodlegające obowiązku izolacji lub
kwarantanny.
17.5. Maksymalna jednoczesna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META: wynosi tyle ile wówczas
zezwalają przepisy sanitarne.
17.6. Na terenie Biura Zawodów oraz w strefie Start/Meta oraz na punktach żywieniowych uczestnicy zobowiązani są
do zachowania dystansu i zakrywania ust i nosa. Wyposażenie obowiązkowe uczestników obejmuje tym samym
maseczkę/ komin.
17.7. Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych/ wydzielonych Uczestnicy są zobowiązani
do dezynfekcji rąk i zasłonięcia ust i nosa.
17.8. Uczestnik zgadza się na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez wolontariuszy i obsługę
medyczną wydarzenia.
17.9. Organizator zapewnia:
■ płyny do dezynfekcji
■ maseczki dla wolontariuszy i zespołu technicznego
Możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń
18.1. W przypadku nowych obostrzeń epidemicznych, które ograniczą formułę, ale nie uniemożliwią realizacji
wydarzenia, Organizatorzy przewidują wprowadzenie zasad adekwatnych do ograniczeń, obejmujących na przykład
(lista otwarta):
■ start w formule rozproszonej, z wyznaczonymi godzinami startu lub start falowy
■ przeniesienie części startujących na kolejny dzień
■ wprowadzenia klasyfikacji wg czasów netto
■ rezygnację lub ograniczenie formuły punktów żywieniowych
UWAGA: Rejestracja na wydarzenie oznacza, że Uczestnik jest świadom możliwości wprowadzenia powyższych
ograniczeń i je akceptuje.
18.2. W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia w przewidzianym terminie
Organizator może zadecydować o:
■ przesunięciu wydarzenia na inny termin
■ odwołaniu wydarzenia
■ zorganizowanie biegu online

zaś Uczestnik ma prawo do:
■ rezygnacji z wydarzenia i otrzymania 60% wpłaty
■ przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie
w formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty
18.3. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora bezpośrednio przed
biegiem, tj, w dniach od 12.05.2021, Uczestnik ma możliwość:
■ przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie w formule uzyskania vouchera
o 60% wartości dokonanej wpłaty
18.5. Szczegółowe rozwiązania będą wypracowywane adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej
w kraju i wprowadzanych bądź wycofywanych rozporządzeń Rady Ministrów.
UWAGA!!! Zwrot w gotówce lub w formie vouchera obowiązuje jedynie w przypadku odwołania wydarzenia lub braku
możliwości organizacji zawodów sportowych z powodu obostrzeń.
Bieg z psem
■ Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów
■ Zwierzęta biorące udział w zawodach biegowych podczas całego biegu (niezależnie od dystansu) muszą być prowadzone przez zawodnika na
smyczy, smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów, zawodnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do
udziału w zawodach
■ Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami, organizatorzy mogą
sprawdzić książeczkę w dniu zawodów
■ Za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik (lub jego prawny opiekun)
■ Za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całych zawodów odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik (lub jego prawny
opiekun)
■ Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez psa/psy podczas całej imprezy odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik. Organizator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa/psy uczestnika.
■ Organizator nie weryfikuje umiejętności tresury/prowadzenia zwierzęcia przez zawodnika. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za
zachowanie psa
■ W wypadku zaobserwowania zachowania psa mogącym zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników imprezy, organizator ma prawo nie
dopuścić takiego psa do startu i zażądać opuszczenia miejsca zawodów

ŻYJ EKO!
SCARPA ULTRA TRAIL to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej przyrody. Respekt dla przyrody traktujemy jako kluczowe
przesłanie wydarzenia. Podkreślamy i przypominamy, że pozostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie
przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt jest surowo zakazane. Biegacze łamiący te zasady
mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. W celu zminimalizowania
niekorzystnego wpływu na środowisko na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków do zimnych
napojów. Z tego względu zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku oraz butelkę do
uzupełniania zapasu płynów. Zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą wszystkie odpadki, które wygenerował na trasie.
Odpadki i śmieci można zostawić wyłącznie na punktach żywieniowych i mecie. Przypominamy, że końcówka żelu,
zakrętka od butelki i chusteczka to też śmieci! Zachęcamy też do zbierania dostrzeżonych śmieci po innych
zawodnikach - w ramach solidarności i dbałości o wizerunek biegaczy górskich. Zawodnik zobowiązany jest podpisać
swoim numerem startowym wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe
w opakowaniach, które zabiera na trasę. Markery dostępne będą w biurze zawodów, a opakowania mogą być
wyrywkowo sprawdzane na trasie.

Wykaz zagrożeń w lesie:
związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury)
oraz z zagrożeniem pożarowym; zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych — wykroty, jary, stoki,
bagna i inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia)
zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie, surowiec drzewny); zagrożenia
związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem (m.in. drewnem)
zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego
zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (m.in. środki ochrony roślin, spaliny)
zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in.
możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin: pyłki, kolce, ciernie, właściwości parzące, gleba:
wirusy, bakterie, grzyby)
zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych
zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem
znajdować się na terenie lasów
zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych
i teleenergetycznych
zagrożenia odzwierzęce
możliwość zabłądzenia w lesie.

Dziękujemy za dotrwanie z Nami do końca regulaminu,
Do zobaczenia na starcie!
Pozdrawiamy, Ekipa SCARPA ULTRA TRIAL.

