
REGULAMIN
II Grand Prix Folwarku Hutta 2019

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem jest Fundacja Kierunek Ultra.
2. Współorganizatorem jest Folwark Hutta.
3. Cykl imprez patronatem objął Wigierski Park Narodowy (WPN)

II CEL

1. Popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.
2. Integracja środowiska biegowego Suwałk oraz terenów Podlasia
3. Promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych WPN.

III TERMINY I MIEJSCE BIEGÓW.

Cykl Grand Prix składa się z 5 (pięciu) biegów w następujących terminach

bieg 1/5 3.02.2018 godzina 11.00
bieg 2/5 10.03.2018 godzina 11.00
bieg 3/5 7.04.2018 godzina 11.00
bieg 4/5 4.05.2018 godzina 11.00
bieg 5/5 16.06.2018 godzina 11.00

Start i meta zorganizowane będą na terenie Folwarku Hutta , Huta 7 Suwałki. Start 
z Folwarku będzie miał charakter honorowy. Start ostry będzie miał miejsce w 
oznakowanym miejscu na skraju WPN w odległości ok. 650 m od Folwarku. Start 
honorowy i przebycie odcinka na start ostry będzie miało charakter wspólnego, 
spokojnego truchtu lewą strona drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego przy 
nieograniczonym ruchu drogowym. Start ostry nastąpi na znak organizatorów.



IV TRASA

Trasa ma charakter trailowy i prowadzi drogami, duktami i ścieżkami leśnymi. Trasa 
zostanie oznakowana taśmami z logiem organizatorów, tabliczkami kierunkowymi. 
W punktach mogących stanowić trudność dla biegaczy, kierować będą 
wolontariusze. Na odcinku prowadzącym drogą publiczną Zawodników obowiązują 
zasady ruchu drogowego.
Szczegóły trasy zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

V KLASYFIKACJE.

1. Zawodnicy będą klasyfikowani na podstawie czasu na mecie. Pomiar 
będzie miał charakter ręczny przy pomocy stoperów sportowych.

2. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.
3. W klasyfikacji ogólnej Grand Prix będą podlegali uczestnicy, którzy 

ukończą minimum 4 z 5 biegów.
Do klasyfikacji ogólnej będą brane pod uwagę 4 najlepsze czasy zawodnika.

4. Zwycięzcą Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zostanie zawodniczka/zawodnik, 
która(y) uzyska najkrótszy czas łączny z czterech edycji.  W przypadku udziału 
w pięciu edycjach, najgorszy czas nie będzie uwzględniany.

5. Prowadzona będzie także klasyfikacja drużynowa. Każda drużyna musi się 
składać co najmniej trzech zawodników, w tym jednej kobiety. Drużyna 
może się składać z większej liczby zawodników, ale w do klasyfikacji 
drużynowej będą brane pod uwagę trzy najlepsze czasy (w tym czas 
najszybszej kobiety w drużynie).  W każdej edycji klasyfikowane będą 
drużyny, które wystąpiły w co najmniej trzyosobowym składzie, 
zdefiniowanym powyżej.

VI NAGRODY I WYRÓZNIENIA

1. Po każdym biegu 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn zostanie 
wyróżnionych nagrodami niespodziankami.

2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
3. W Klasyfikacji Generalnej zwycięzcy w kategorii Kobiet i Mężczyzn 

otrzymają pamiątkowy puchar.
4. Inne formy nagród i wyróżnień będą zależeć od hojności sponsorów.

VII ZAPISY

1. Zapisy będą mały charakter elektroniczny na stronie 
https://elektronicznezapisy.pl/event/3313.html

2. Limit wszystkich opłaconych zawodników wynosi 100.

https://elektronicznezapisy.pl/event/3313.html


3. W zawodach mogą uczestniczyć biegacze, którzy do dnia zawodów 
ukończą 16 lat. Uczestnicy nieletni przy weryfikacji muszą pojawić się z 
opiekunem prawnym, który podpisuje zgodę na start.

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Podpisując 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu, zawodnik 
przyjmuje do wiadomości, że bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem 
fizycznym i stanowi ryzyko odniesienia kontuzji lub wypadku. Brak 
podpisu pod oświadczeniem jest równoznaczny z brakiem możliwości 
uczestnictwa w zawodach

5. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja i wniesienie opłaty startowej.
6. Opłata startowa wynosi 30 zł za każde zawody lub 110 zł przy 

wniesieniu opłaty za 5 biegów. Dla pierwszych 13 osób, które 
wniosą opłatę startową za cały cykl przewidziano 
preferencyjna stawkę w wysokości 100 zł

7. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie ma możliwości 
przeniesienia jej na inna osobę.

8. Podstawą otrzymania numeru na starcie jest okazanie dowodu 
tożsamości przed biegiem w Biurze Zawodów.

9. W dniu biegu możliwość zapisu będzie uzależniona od wolnych miejsc i
nie jest zapewniona przez Organizatora.

10.Wypełnienie formularza rejestracyjnego i wniesienie opłaty jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów znajdować będzie się na terenie Folwarku Hutta.
2. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymają numer startowy, agrafki oraz 

kupon na poczęstunek po zawodach. Forma poczęstunku/ogniska 
integracyjnego zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

3. Zawodnicy będą mieli możliwość zostawienia własnych rzeczy w 
Depozycie w workach od Organizatorów, oznaczonych numerem.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
wartościowe pozostawione przez Zawodników w Depozycie.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów 
i wolontariuszy w związku z przebiegiem Zawodów.

2. W wyjątkowych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminu poszczególnych Zwodów.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczna 
decyzja należy do Organizatorów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 
i ostatecznej interpretacji tegoż.


