
REGULAMIN BIEGU  WORLD UPHILL TROPHY

Szklarska Poręba, 19. 02. 2012 r., 

„SKI ARENA SZRENICA”

1. Organizator
„Sport Szklarska Poręba” sp. z o.o., 58-580 Szklarska Poręba, ul. Turystyczna 26.

2. Partnerzy
2.1.Miasto Szklarska Poręba, Sudety Lift sp. z o.o., Lokalna Organizacja Turystyczna,
Klub Sportowy „SZRENICA” w Szklarskiej Porębie, Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, Straż
Graniczna, Policja, Karkonoski Park Narodowy

3. Charakter
3.1. Zawody FIS
3.2 Zawody amatorów

4. Cele imprezy
4.1. Popularyzacja narciarstwa biegowego w Karkonoszach.
4.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
4.3. Promowanie Szklarskiej Poręby i Ski Areny Szrenica jako miejsca aktywnego wypoczynku.
4.4. Promowanie Karkonoskiego Parku Narodowego.

5. Termin. Start. Trasa.
5.1. 19 luty 2012 roku.
5.2. przegląd trasy godz. 7:00 do 8:30, 
5.3. wydawanie numerów startowych godz. 7:00 do 8:30, 
5.4 zajmowanie miejsc startowych godz. 8 45 – 8 55 
5.5. Start godzina 9.00 – teren przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.
5.6. Bieg stylem dowolnym, odbędzie się ze startu wspólnego z rozdzieleniem
uczestników na kategorie: kobiety/mężczyźni.
5.7. Trasa biegu /ok. 8 km/ : Start -  polana przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę – a następnie 
nartostradą: Puchatek – Śnieżynka – Hala Szrenicka –Lolobrygida – Meta:
polana przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.
5.8. Różnica poziomów przy podbiegu i na zjeździe wynosi 500 metrów.

6. Uczestnictwo
6.1. Zawody   FIS zgodnie z ICR, prawo startu mają  zawodnicy z aktywnymi FIS codami oraz 
grupa amatorów, którzy ukończyli  18 lat.                           
6.2.Start do biegu FIS odbędzie się o godz. 9:00, amatorzy wystartują o godz. 9:06
6.3. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i złożą oświadczenie
wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane
własnoręcznie (podstawa prawna: Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.
Organizator zaleca wykupienie przez uczestników dodatkowego ubezpieczenia od
nieszczęśliwych wypadków.
6.4. Podczas biegu zostanie zastosowany elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów.
6.5 Numery startowe nie przechodzą na własność uczestnika.
6.6. Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na:
- przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku uczestnika przez
organizatora, transmisję telewizyjną i radiową oraz w innych materiałach reklamowych



imprezy.
- publikacje materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika / zdjęcia, video itp./
zarejestrowanych w trakcie zawodów.
6.7. Uczestnik biegu amatorów odbywającego się zgodnie z NRS zobowiązany jest wypełnić oraz 
własnoręcznie podpisać kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej organizatora i 
dostarczyć do biura imprezy najpóźniej do 15.02.2012 roku do godziny 14:00. Karta zgłoszeniowa 
bez własnoręcznego podpisu będzie uznana za nieważną. 
6.8.Przekazanie karty zgłoszeniowej organizatorowi jest podstawą wydania numeru
startowego.
6.9. Uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności wg przydzielonego numeru
startowego. 
6.10. Dla grupy amatorów obowiązuje  limit czasu 45 minut. Po upłynięciu limitu czasu uczestnicy 
nie zostaną ujęci w klasyfikacji ogólnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia innego limitu czasu pokonania trasy.
6.11. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych. 
6.12. Uczestnicy w czasie imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, przestrzegania zasad fair play, odnoszenia się z należytym szacunkiem
do sędziów, organizatorów, służb porządkowych i medycznych.
6.13. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych
przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników lub kibiców.
Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w „strefie
żywieniowej”. Zaśmiecanie trasy karane będzie upomnieniem lub dyskwalifikacją.
6.14. W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo do zmiany
trasy oraz terminu przeprowadzenia imprezy.
6.15. Na trasie biegu należy postępować zgodnie z NRS-em Polskiego Związku
Narciarskiego.
7. Noclegi:
7.1. Wykaz bazy noclegowej – www.szklarskaporeba.pl

8. Opłata startowa
8.1. Uczestnicy są zwolnieni z opłaty startowej. Opłata została wniesiona przez Urząd
Miasta Szklarska Poręba.

9. Kaucja za chip.

9.1. Uczestnicy amatorzy przy pobraniu numeru startowego wnoszą kaucję za numer 
startowy i chip w wysokości 100 PLN

10. Zgłoszenia uczestników

10.1. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do  15.02.2012 do godz.18.00 e-mail: 
worldcup2012@szklarskaporeba.pl, fax  lub w biurze zawodów –adres: Biuro organizacyjne 
Pucharu Świata Szklarska Poręba 2012 w narciarstwie biegowym,
Hotel „Bornit”ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba tel.+48 75 64 72 507

11. Biuro imprezy
11.1. Biuro imprezy zorganizowane będzie przy starcie.

12. Nagrody
12.1.Dla zwycięzców i pozostałych zawodników przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.
12.2. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w kategoriach: kobiety, mężczyźni.
12.3. Nagrodzeni zostaną uczestnicy miejsc 1-3 w ww. kategoriach.

mailto:worldcup2012@szklarskaporeba.pl


12.4.Nagrody finansowe dla obu kategorii dla zawodników z FIS CODE:
        I miejsce    3500 euro VI miejsce    600 euro
        II miejsce   2000 euro VII miejsce    500 euro
        III miejsce  1000 euro VIIII miejsce   400 euro
        IV miejsce 800 euro IX miejsce    300 euro
        V miejsce  700 euro X miejsce    200 euro

12.5.Dla zawodników amatorów w obu kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe – narty firmy 
Salomon

12.6. Zawodnicy są zobowiązani do uczestnictwa w ceremonii wręczania nagród. Nieobecność lub 
spóźnienie na ceremonię wręczania nagród powoduje utratę nagrody.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Organizator zapewnia opiekę medyczną i GOPR
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich.
13.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
13.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie imprezy.
13.5. Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu imprezy będą podane na stronie internetowej 
organizatora.
13.6. Uczestnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru 
startowego szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów 
graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z imprezą pod groźba 
dyskwalifikacji i konieczności pokrycia kosztów wydania duplikatu.
13.7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.


