
Regulamin 

„Wyzwanie Łemkowskie 2016” 

03.04.2016 

26.06.2016 

09.10.2016 

1. Cel imprezy:  

- Promocja województwa małopolskiego 

- Promocja lasów małopolskich 

- Promocja aktywnego stylu życia 

- Integracja międzypokoleniowa 

2. Organizatorzy: 

Fundacja Pro Sport 

3. Partnerzy: 

Wójt Gminy Ropa 

Wójt Gminy Uście Gorlickie 

 4. Termin i miejsce   

DATA MIEJSCE 
GODZINA I MIEJSCE STARTU I 

BIURO ZAWODÓW 
DŁUGOŚĆ TRASY 

03.04.201
6 

Łosie 12.00 – Bar Pstrąg u Eda 13,5 km 

26.06.201
6 

Wysowa - 
Zdrój 

12.00 – Park Wodny Wysowa - 
Zdrój 

18 km 

09.10.201
6 

Kwiatoń 
12.00 – Leśniczówka w 
Kwiatoniu 

21 km 

5. Trasa i dystans: 

MIEJSCE DŁUGOŚĆ TRASY 

Łosie 13,5 km 

Wysowa - Zdrój 18 km 

Kwiatoń 21 km 

6. Warunki uczestnictwa: 

- imprezy mają charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nich mogą  

amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych 

- zgłoszenia elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy  

będą przyjmowane do każdej środy poprzedzającej niedzielny 

start, można również z góry zaznaczyć wszystkie starty w roku 

Zapisy w biurze zawodów w dniu ich rozgrywania w godzinach 

10:00 – 11:30 – po tej godzinie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane 

- wpisowe:  

Fundacja Pro Sport w Tarnowie, ul. Wekslarska 7 , 33-100 

Tarnów 

Bank BGZ BNP Paribas 10 2030 0045 1110 0000 0271 4470 

SWIFT: GOPZPLPWXXX 

Tytuł przelewu: Opłata startowa „Wyzwanie Łemkowskie2016”,  

oraz imiona i nazwiska zawodników; 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku! 

 - zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o 

biegu na własną  odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są 

do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do 

udziału w biegu  lub do podpisania oświadczenia udziału na 

własną odpowiedzialność). Osoby, które w dniu biegu nie 

ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na 

udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i 

nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia  do startu jest obecność 

rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika  w  biurze zawodów. 

 7. Klasyfikacje i wyróżnienia: 

Kobiety – wyróżnienia miejsca I-III  

Mężczyźni – wyróżnienia miejsca I-III 

8. Program: 

- 10.00 – 11.30 Wydawanie numerów, chipów i dodatkowe 

zgłoszenia w dniu startu  

- 12.00 start biegu 

-Maksymalny czas biegu 3godziny  od startu. Po tym czasie 

zawodnik schodzi z strasy, lub kontynuuje na własną 

odpowiedzialność. Organizator  nie ponosi żadnej  

odpowiedzialności za zdarzania  wynikające po upływie 

dozwolonego czasu biegu.  

-Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik nie otrzymuje medalu. 

- Po sportowej rywalizacji wspólne ognisko. 

 9. Uwagi końcowe: 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

W przypadku klęski żywiołowej Organizator ma prawo 

przesunąć termin imprezy. W takim przypadku – jeżeli nowy 

termin zawodów jest nieakceptowalny przez zawodnika – 

uczestnik ma prawo zażądać zwrotu opłaty startowej. 

Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży 

wierzchniej tak, by były widoczne dla sędziów. 

Chipy służące do pomiaru czasu należy umieścić zgodnie z 

instrukcją, nie odrywać. 

W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich 

zaleceń służb porządkowych. 

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w 

regulaminie, o których zobowiązani są poinformować 

wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

ŁOSIE WYSOWA-ZDRÓJ KWIATOŃ 

DO 

29.02.2016 

60 

zł 

DO 

30.04.2016 

60 

zł 

DO 

31.08.2016 

60 

zł 

1.03.2016 

– 

30.03.2016 

80 

zł 

1.05.2016 

– 

22.06.2016 

80 

zł 

1.09.2016 - 

5.10.2016 

80 

zł 

W DNIU ZAWODÓW – 100 zł 

PAKIET NA CAŁY CYKL – 150 zł 



Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 

minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim 

wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu 

kwota ta będzie zwrócona. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej 

interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych. 

Organizator nie wysyła nagród zawodnikom którzy byli 

nieobecni na ceremonii dekoracji. Nagrody takowe zostają 

przekazane na cele charytatywne. 

Dyrektor Zawodów 

REGULAMIN CYKLU 

 „Wyzwanie Łemkowskie 2016”  

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Cykl „Wyzwanie Łemkowskie” składa się z: 

II. KLASYFIKACJE CYKLU „Wyzwanie Łemkowskie 2016” 

1. Nagrody w cyklu przyznawane będą w następujących 

kategoriach wiekowych 

 Kobiet: 

 K 14-19 (2002-1997) 

 K 20-24 (1996-1992) 

 K 25-29 (1991-1987) 

 K 30-34 (1986-1982) 

 K 35-39 (1981-1977) 

 K 40-44 (1976-1972) 

 K 45-49 (1971-1967) 

 K 50-54 (1966-1962) 

 K 55-59 (1961-1957) 

 K 60 + (1956 i wcześniej) 

Mężczyzn: 

 M 14-19 (2002-1997) 

 M 20-24 (1996-1992) 

 M 25-29 (1991-1987) 

 M 30-34 (1986-1982) 

 M 35-39 (1981-1977) 

 M 40-44 (1976-1972) 

 M 45-49 (1971-1967) 

 M 50-54 (1966-1962) 

 M 55-59 (1961-1957) 

 M 60-69 (1956-1947) 

 M 70 + (1946 i wcześniej) 

III. PUNKTACJA CYKLU „WYZWANIE ŁEMKOWSKIE 2016” 

1. Zawodnicy rywalizują w poszczególnych kategoriach 

wiekowych i zdobywają za osiągnięte miejsca określoną ilość 

punktów: 

 

IV. NAGRODY W CYKLU 

1. Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą miejsca 

od 1-10 w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych 

otrzymają tytuł Mistrza swojej kategorii wiekowej za 

rok 2016. 

3. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymają limitowane, 

okolicznościowe statuetki, miejsca IV-X pamiątkowe 

dyplomy. 

4. W miarę pozyskanych sponsorów możliwe są 

również nagrody rzeczowe. 

5. Termin oficjalnego zakończenia Cyklu „Wyzwanie 

Łemkowskie 2016” będzie podany na stronie 

internetowej organizatora. 
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Liczba 
uzyskanych 
punktów 
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DATA 
MIEJS

CE 
GODZINA I MIEJSCE STARTU I 

BIURO ZAWODÓW 
DŁUGOŚĆ 

TRASY 

03.04.2016 Łosie 12.00 – Bar Pstrąg u Eda 13,5 km 

26.06.2016 
Wyso
wa - 
Zdrój 

12.00 – Park Wodny Wysowa - Zdrój 18 km 

09.10.2016 
Kwiat
oń 

12.00 – Leśniczówka w Kwiatoniu 21 km 

Miejsce w 
kat. 
wiekowej 

1  
m-
ce 

2  
m-
ce 

3  
m-
ce 

4  
m-
ce 

5  
m-
ce 

6  
m-
ce 

7  
m-
ce 

8  
m-
ce 

9  
m-
ce 

10    
m-
ce 

Liczba 
uzyskanyc
h 
punktów 

10
0 

90 80 75 70 65 60 55 50 45 

Miejsce w 
kat. 
wiekowej 

11  
m-
ce 

12  
m-
ce 

13  
m-
ce 

14  
m-
ce 

15  
m-
ce 

16  
m-
ce 

17  
m-
ce 

18  
m-
ce 

19  
m-
ce 

20  
m-
ce 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 


