
                                                                    

 
 

REGULAMIN II BIEGU KU ROGATEMU RANCZU 
 

Skała Kmity k.Krakowa 28 luty 2010r. 
 
 
 

1. CEL IMPREZY 
 

- popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji  
- przedstawienie walorów rekreacyjnych jurajskich terenów gminy  Zabierzów 
- promocja Małopolski oraz Powiatu Krakowskiego 

 
2. PATRONAT HONOROWY 
 

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara 
Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka 
Wójt Gminy Zabierzów ElŜbieta Burtan 
 

3. ORGANIZATOR 
 

KKS „Jura Moto Sport”, Jurajska Izba Gospodarcza,  „ABC Colorex Sp. z o.o”, Starostwo Powiatowe w 
Krakowie, Urząd Gminy Zabierzów. 
 
Komitet Organizacyjny 
 
Dyrektor Biegu   - Józef Baran 
Sędzia Główny   - Grzegorz Olszowik 
Dyrektor Organizacyjny  - Jerzy Gołębiowski 
Dyrektor Finansowy   - Andrzej Bukowczan 
Dyrektor Zabezpieczenia  - Wojciech Wojtaszek 
Dyrektor Bazy   - Jacek Figiel 
Pełnomocnik ds. mediów   - Aleksandra Jamny 
Szef Biura Biegu   - Agnieszka Mytnik 
Szef Zabezpieczenia Medycznego - Stanisław Kwiatkowski 
Szef  Zespołu Pomiaru Czasu  - Bogdan Sądel 
 
 

4. TERMIN I MIEJSCE 
 

28 luty 2010r. ( niedziela ). Godz.11,00 Skała Kmity k.Krakowa (obok Rogatego Rancza). 
 
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej w Krakowie z Bronowic Nowych (Osiedle „Widok”) nr 248, 238  
do przystanku „Zabierzów Działki” (przystanek na Ŝądanie) następnie ok. 1km pieszo lub linią 258 do 
przystanku „Zabierzów” następnie ok. 500m pieszo lub PKP do przystanku „Kraków Business Park” 
następnie ok. 1 km pieszo do miejsca zawodów - „Rogate Ranczo”. Polecamy równieŜ szeroką gamę busów 
kursujących z Krakowa  Dworzec Główny w stronę Krzeszowic przez Zabierzów – trzeba wysiąść przy 
Kraków Business Parku.  (mapka dojazdu na stronie www.polmaraton-rudawa.ivn.pl ). 
 
 

5. BIEG GŁÓWNY  
 

Trasa biegu wynosi 8150 metrów i prowadzi drogami leśnymi (łącznie 4000 metrów) oraz drogą asfaltową 
(łącznie 4150 metrów). Dokładny opis trasy na stronie www.polmaraton-rudawa.ivn.pl.  Start biegu 
godz.11,00. Pomiar czasu dokonywany będzie systemem firmy Winning Time za pomoca chipów 
zwrotnych, niekaucjonowanych. Pomiar obsługiwać będzie firma Pulsar Sport. 
 



Klasyfikacje: generalna kobiet i męŜczyzn oraz klasyfikacja małŜeństw biegaczy: 
 
M-I   małŜeństwa ze staŜem 1-10 lat 
M-II  małŜeństwa ze staŜem 11-20 lat 
M-III małŜeństwa ze staŜem 21-30 lat 
M-IV małŜeństwa ze staŜem powyŜej 30 lat 
 
Aby w danej kategorii małŜeństwa biegaczy zostały sklasyfikowane, bieg musi ukończyć w 
regulaminowym czasie obu małŜonków. Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez parę. 
 
 

6. NAGRODY  
 

1. Klasyfikacja generalna kobiet 
I    miejsce  - 500 zł 
II  miejsce  -  400 zł 
III miejsce  - 300 zł 
IV miejsce  - 200 zł 
V   miejsce -  100 zł 
 
2. Klasyfikacja generalna męŜczyzn 
I    miejsce  - 500 zł 
II  miejsce   - 400 zł 
III miejsce   - 300 zł 
IV miejsce   - 200 zł 
V  miejsce   -  100 zł 
 
3. Klasyfikacja małŜeństw 
M-I  I    miejsce – 200zł 
  II   miejsce – nagroda rzeczowa 
  III miejsce  – nagroda rzeczowa 
M-II I    miejsce  - 300 zł 
  II  miejsce – nagroda rzeczowa 
  III miejsce – nagroda rzeczowa 
M-III I    miejsce – 400 zł 
  II  miejsce – nagroda rzeczowa 
  III miejsce – nagroda rzeczowa 
M-IV I   miejsce –  500 zł 
  II miejsce –  nagroda rzeczowa 
  III miejsce – nagroda rzeczowa 
 
4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg  w czasie nie przekraczającym 1,5 godziny otrzymują medal 
oraz wezmą udział w losowaniu nagrody  niespodzianki ufundowanej przez Prezesa firmy COLOREX 
Jacka Figla. 
 

       5. Nagrody w klasyfikacji małŜeństw mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.  
 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Bieg ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 28 lutego 2010r. będą miały 
ukończone 16 lat.  
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu oraz zaświadczenie   
 lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. 
Osoby pełnoletnie muszą złoŜyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu na formularzu   
zgłoszenia i wpłacić opłatę startową. 
MałŜeństwa muszą okazać wyciąg z aktu małŜeństwa. 
 
 

9. ZGŁOSZENIA 
 

1. Biuro Organizacyjne „II Biegu Ku Rogatemu Ranczu” mieści się w siedzibie KKS Jura Moto Sport, 
30-080 Zabierzów k.Krakowa, ul. Kolejowa 38. Tel/fax. 012/283-96-72, tel. 012/285-23-75 e-mail; 
biuro@juramotosport.pl, lub biuro@jig.krakow.pl,  - do dnia 26 luty 2010r. 

2. W dniu zawodów biuro zlokalizowane będzie w miejscu zawodów w Rogatym Ranczu w Zabierzowie 
przy ulicy Stanisława Kmity www.rogateranczo.eu,  - w godzinach 8,00-10,45. 



3. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl oraz faksem, mailem 
lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 24.02.2010r., lub wcześniej do chwili wyczerpania 
wolnych miejsc. 

 
10. OPŁATY 
 

1. Opłata startowa wynosi 40,-zł i obowiązuje wszystkich biegaczy. Nie przewiduje się zwolnień z 
wpisowego.  
 
Kwotę opłaty startowej naleŜy przelać na konto KKS „Jura Moto Sport” w Fortis Bank III 
O/Kraków nr konta 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001 lub wpłacić gotówką w biurze KKS Jura 
Moto Sport, Zabierzów ul.Kolejowa 38, niezwłocznie po zgłoszeniu, poniewaŜ z uwagi na 
limitowaną ilość miejsc, w biegu weŜmie udział tylko 300 zawodników. Kolejność wpłat decyduje 
o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyj ęciem zgłoszenia do biegu. 
 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w Ŝadnych okolicznościach. 
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, bon Ŝywnościowy na ciepły posiłek i 
napój, wodę mineralną, worek na odzieŜ do przechowalni, torbę z upominkami oraz medal (pod 
warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem).  
 
 

11. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. W biegu wziąć moŜe udział maksymalnie 300 zawodników. O przyjęciu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą przelewem lub w kasie biura wpisowe. W dniu imprezy 
opłata startowa nie będzie przyjmowana. 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie 
na klatce piersiowej. 

3. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
4. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się 

na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
5. Organizator nie zapewnia noclegów.  
6. KaŜdy uczestnik zawodów otrzyma ciepły posiłek. 
7. W dniu 28.02.2010r. w godzinach 8,00-15,00 czynny będzie magazyn depozytów,  w którym będzie 

moŜna złoŜyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez 
organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniemn numeru startowego. 
Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za 
pobranie worka przez inną osobę. 

8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. 
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

9. Zawodnicy będą mieć moŜliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura 
Organizacyjnego. 

10. Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w biurze zawodów 
w dniu 28.02.2010r. w godzinach 8,00-10,45. 

11. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
12. Dyrektor Biegu zastrzega sobie moŜliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed 

rozpoczęciem biegu. 
13. Dyrektor Biegu moŜe wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego. 
14. Decyzje lekarza zawodów dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i 

nieodwołalne. 
15. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
16. Ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów. 
17. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.  
18. Wszelkie kwestie sporne dotyczące II Biegu Ku Rogatemu Ranczu rozstrzyga Sędzia Główny, jego 

decyzje są ostateczne i niepodwaŜalne. 
19. Zawodnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a takŜe wyraŜają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy. 

 
Zabierzów, 25 września 2009r. 
 

Sędzia Główny      Dyrektor Biegu 
 
 

Grzegorz Olszowik      Józef Baran 


