
 

Regulamin zawodów Lesz No Limits Challenge „2.Krwawa Pętla” 

2019-06-09 

Nadleśnictwo Karczma Borowa 

 

I. Informacje ogólne 

1. Lesz No Limits Challenge „Krwawa Pętla”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o             

charakterze sportowym. 

2. Zawody mają charakter biegu terenowego. Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów          

przebiega w terenie leśnym o dość wysokim przewyższeniu na terenie Nadleśnictwa Karczmy            

Borowej (dukty leśne, ścieżki). 

3. Organizatorem Zawodów są fundacja: „Sport bez granic” oraz Lesz No Limits Runners  . 

4. Biuro Zawodów będzie się mieścić : parking Leśny przy ulicy Trzebańskiej. 

 

II. Cele Zawodów 

1. Integracja środowiska biegaczy. 

2. Promocja biegania w terenie leśnym. 

3. Promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych. 

4. Rywalizacja sportowa zgodna z duchem “fair play”. 

5. Wyłonienie zwycięzców w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. 

III. Czas i miejsce Zawodów 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 09 czerwca 2019 r. w godzinach 9.00 – 13.00. Termin               

przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych         

przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na profilu          

społecznościowym Organizatora (Facebook). 

2. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa (Stara Żwirownia). 

3. Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców oraz piknik rodzinny odbędzie na terenie Polany            

Trzech Dębów (Nadleśnictwo Karczma Borowa). 

4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

IV. Trasa Zawodów 

1. Trasa Zawodów ma długość około 1,1 km . Każdy z uczestników pokonuje ją trzykrotnie. w               

ustalonych przez Organizatora odstępach czasowych. 

2. Przewyższenie każdej pętli wynosi około 120m. 

3. Trasa ma charakter crossowy (bardzo wymagający). 

 

V. Forma i przebieg Zawodów  

1. Zawody przeprowadzone zostaną w 3 Etapach. W każdym etapie zawodnicy będą                     

startować w dziesięcioosobowych grupach. O przynależności do danej grupy zadecyduje                   

numer wylosowany przez zawodnika podczas odbierania numeru (pakietu startowego) w                   

biurze zawodów. 
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2. Przydział numerów do grup startowych oraz opis poszczególnych Etapów (1-3). 

 

● Etap 1 

Numery 

startowe 

Grupa  Godzina startu 

Etapu 1 

1-10 A 9.00 

11-20 B 9.08 

21-30 C 9.16 

31-40 D 9.24 

41-50 E 9.32 

51-60 F 9.40 

61-70 G 9.48 

71-80 H 9.56 

 

Zawodnicy, którzy zajmą w swojej grupie w Etapie 1 miejsca 1-5, rywalizować będą o lokaty                

1-40. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 6-10 rywalizować będą o lokaty 41-80. 

 

● Etap 2 

Zawodnicy ponownie będą rywalizować w 8 grupach (I, J, K, L, M, N, O, P)               

dziesięcioosobowych. O przynależności do danej grupy w Etapie 2 będzie decydować miejsce            

zajęte w swojej grupie Etapie 1. Schemat przydziału do danej grupy zostanie opublikowany w              

mediach społecznościowych Wydarzenia do 14 dni przed zawodami. 

 

 

● Etap 3 

W tym etapie zawodnicy zostaną podzieleni na 10 grup ( Q, R, S, T, U, W, V, X, Y, Z)                    

ośmioosobowych. 

 

 Zawodnicy walczący o miejsca 1-40, którzy zajmą w swoim biegu w  Etapie 2 miejsca: 

 

1-2,  rywalizować będą o miejsca 1-8, 

3-4,  rywalizować będą o miejsca 9-16, 

5-6,  rywalizować będą o miejsca 17-24, 

7-8,  rywalizować będą o miejsca 25-32, 

9-10, rywalizować będą o miejsca 33-40. 

 

Zawodnicy walczących o miejsca 41-80, którzy zajmą w swoim biegu w  Etapie 3 miejsca: 

 

1-2,  rywalizować będą o miejsca 41-48, 

3-4,  rywalizować będą o miejsca 49-56, 

5-6,  rywalizować będą o miejsca 57-64, 

Strona 2 z 7 
 



 
7-8,  rywalizować będą o miejsca 65-72, 

9-10, rywalizować będą o miejsca 73-80. 

 

Szczegółowa rozpiska z przydziałem do grup w Etapie 2 oraz Etapie 3 zostanie opublikowana                   

w mediach społecznościowych Wydarzenia do 14 dni przed zawodami. 

 

3. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania na trasie Uczestników Organizator przewiduje            

elektroniczny pomiar czasu. 

4. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 

5. Kobiety rywalizują razem z mężczyznami. Trzy najwyżej sklasyfikowane kobiety w kategorii           

OPEN zostaną nagrodzone. 

 

 

 

VI. Harmonogram Zawodów: 09 czerwca 2019 (niedziela) 

: 

● 7.00-8.40 wydawanie pakietów startowych oraz losowanie numerów. Numer przyporządkuje do          

odpowiedniego wyścigu eliminacyjnego.,  

● 8.45 Zamknięcie Biura Zawodów, 

● 9.00 Oficjalne rozpoczęcie  Zawodów, 

● 12.45 Zamknięcie linii mety dla uczestników Zawodów. Zakończenie rywalizacji Lesz NO Limits            

Challenge „2.Krwawa Pętla”, 

● 13.00 Wydawanie posiłków regeneracyjnych dla Uczestników Zawodów (Polana Trzech         

Dębów), 

● 13.15-17.00 rozpoczęcie Pikniku Rodzinnego na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa -          

Polana Trzech Dębów ( ognisko z możliwością smażenia kiełbasek, gry i zabawy dla dzieci i               

dorosłych), 

● 13.20 Rozpoczęcie biegów dla dzieci. 

● 14.15 Dekoracja i wręczenie nagród. 

● 14.30 Losowanie nagród od sponsorów.  

● 17.00 Zakończenie imprezy. 

 

VII. Uczestnictwo w Zawodach 

1. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne. 

2. Udział w Zawodach Głównych mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieć             

ukończone 16 lat. UWAGA !! Warunkiem dopuszczenia zawodników niepełnoletnich jest          

okazanie zgody rodzica lub opiekuna 

3. Odbiór pakietów startowych odbędzie się w dniu zawodów w godzinach 7.00-8.45 w biurze             

zawodów. 

4. Do uczestnictwa w Zawodach wymagane jest: 

● rejestracja na stronie: http://euforiabiegacza-sport.pl/zapisy.html, 

Strona 3 z 7 
 



 
● uiszczenie opłaty startowej w terminie do 7 dni od momentu przesłania formularza            

zgłoszeniowego, po tym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy startowej, 

● podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Zawodach (           

dokument dostępny w Biurze Zawodów). Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu          

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w               

biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

●    podpisanie w dniu Zawodów oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Zawodów. 

      

5. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 80 (w tym 10 do dyspozycji             

Organizatora). 

6. O wpisaniu na listę startową decyduje data wpływu wpisowego na rachunek bankowy podany             

przez Organizatora. 

7. Zapisy trwają do dnia 5 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie nie               

możliwości zapisania się na Zawody. 

8. O zamknięciu listy zawodników Organizator informuje w "Komunikacie Startowym" podanym na            

profilu społecznościowym oraz stronie zapisów. 

9. Na Polanie Trzech Dębów (Nadleśnictwa Karczma Borowa) odbędą się biegi dla dzieci. 

10. Każdy z uczestników biegu dla dzieci otrzyma pamiątkowy medal i upominek. 

11. Zwycięzcy biegów dla dzieci nie będą dodatkowo nagradzani, liczy się udział i dobra zabawa.              

Zwycięzcami są wszyscy uczestniczący. Uczestniczące dzieci pozostają pod opieką i          

odpowiedzialnością rodziców lub opiekunów.  

12. O uczestnictwie w biegach dla dzieci decydują wcześniejsze zapisy na stronie:           

http://euforiabiegacza-sport.pl/zapisy.html. Uruchomione zostaną 20 maja. 

13. Udział w biegach dla dzieci jest płatny. Całość wpisowego zostanie przekazana na wybrany             

przez Organizatorów cel charytatywny. 

14. Biegi rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych  

● Do 3 lat  -     100m 

● Do 4-6 lat  -  200m 

● Do 7-8 lat -   400m  

 

 

 

VIII. Opłata startowa  

1. Opłata startowa wynosi: 

 

35 zł, wpłata na konto do 5  czerwca 

50 zł, w dniu Zawodów 

10 zł, uczestnictwo w biegu dla dzieci (Całość przekazane na wybrany przez Organizatorów cel              

charytatywny). 
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2. Koszulka okolicznościowa w cenie 45 zł - zgłoszenia dokonujemy podczas zapisów. Płatność             

razem z opłatą startową. 

3. Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej kwoty wpisowego na             

konto Organizatora, zgodnie z w.w stawkami 

 

Wpłat można dokonać za pomocą płatności elektronicznych. 

 

IX. Świadczenia  

1. W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymają: 

 

● bon na napój  (do wykorzystania na polanie trzech dębów) 

● baton 

● gadżet okolicznościowy 

● pamiątkowy medal, 

● posiłek regeneracyjny 

● podstawową obsługę medyczną, 

● nagrody dla najlepszych zawodników w kategorii OPEN (kobiet i mężczyzn) oraz dla            

zwycięzców biegów finałowych. 

● ewentualne dodatkowe świadczenia uzyskane od pozyskanych sponsorów, 

● numer- los biorący udział w loterii 

● dostęp do punktu odżywczego, w czasie trwania całej rywalizacji (okolice startu /            

mety, Trzebania - Stara Żwirownia) -napoje izotoniczne, woda, owoce, bakalie, inne . 

 

 

 

 

 

X. Klasyfikacje 

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 

● Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn. 

 

XI. Nagrody 

1. Każdy z zawodników, który ukończy serię Biegów otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe i / lub                

vouchery upominkowe  
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3. Zwycięzcy biegów finałowych w trzecim etapie zawodów, czyli zdobywcy miejsc 11, 21, 31, 41,              

51, 61 i 71 otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez           

siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

5. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagrodzonych i wyróżnionych          

należy zgłaszać do Sędziego Głównego do 15 min po zakończeniu danego biegu (a najlepiej              

bezpośrednio po nim). Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

 XII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych         

wypadków. 

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do             

zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać             

niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia            

Uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na          

tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasie zawodów. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa,          

a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego           

oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada          

osobiście. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do nie pozostawiania śmieci na trasie zawodów oraz na terenie             

Punktu Odżywczego poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez           

Organizatora porzucenia śmieci przez uczestnika poza miejscami do tego wyznaczonymi,          

uczestnik podlegał karze ustalonej przez Organizatora (czasowej lub dyskwalifikacji) 

6. Uczestnicy zobowiązani są Bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń           

Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki         

niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. 

7. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad "fair play". Utrudnianie         

pokonywania trasy innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje karą czasową lub           

dyskwalifikacją 

8. Organizator nie zapewnia dostępu do pryszniców i szatni. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez Zawodników, kibiców i            

osoby towarzyszące. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na profilu         

społecznościowym w formie "Komunikatów Startowych". 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu          

uczestników  na zawody powrotu  z nich,  oraz  w  trakcie trwania imprezy, 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek           

informowania na profilu społecznościowym w formie "Komunikatów Startowych". 

13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja          

Organizatora jest ostateczna. 

14. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do           

przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania           

imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z            
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uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich           

wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne          

potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także            

podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów         

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie          

umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,         

radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik           

oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat             

związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym          

nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy           

i promocji Biegu. 

 

15. Dane kontaktowe: 

● Mail: krwawapetla@gmail.com, 
● Facebook: facebook.pl/lesznolimitschallenge 

● Fundacja “Sport bez granic” z siedzibą w Lesznie 
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