
 

 

Cykl Biegów Górskich  HI-TEC Mountain Challange 

  

Do cyklu HI-Tec Mountain Chalange zaliczane są następujące zawody: 

1. Mistrzostwa Polski w biegach górskich – 16.06.2012 (Bielsko - Szyndzielnia)  
2. Bieg o Złote Kierpce – 5.08.2012 (Szczyrk – Skrzyczne)  
3. III Bieg na Magurkę o Puchar Igosport – 30.09.2012 (Bielsko – Magurka)  

  

REGULAMIN:  

1. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Ultra Beskid Sport, IGOSPORT 
strona internetowa cyklu:  www.igosport.pl, email: biuro@igosport.pl  

2. TERMIN I MIEJSCE:  

MISTRZOSTWA POLSKI 

16-06-2012 r. godz. 11:00 

Start – Miasteczko rowerowe TKKF Błonia 

Meta – Szyndzielnia 

 Organizator zapewnia wywóz rzeczy na metę 

 BIEG O ZŁOTE KIERPCE 

05-08-2012 godz. 11:00 

Start – COS Szczyrk 

Meta – Skrzyczne schronisko 

 Organizator zapewnia wywóz rzeczy na metę 

  

  

 



 

PUCHAR IGOSPORT 
30-09-2012 r. (niedziela) godz. 11:00 

start – Galeria Handlowa Gemini Park (Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20) 
meta – szczyt Magurki Wilkowickiej 

Zakończenie przy lub w schronisku PTTK na Magurce. 

Organizator zapewnia transport rzeczy do schroniska. 

  

 3.OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia można dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.igosport.pl, 
wysyłając e-mail na adres biuro@igosport.pl lub osobiście w sklepie IGOSPORT/Sklep 
Biegacza przy ul. Górskiej 7 w Bielsku-Białej. 
Opłata startowa wynosi:  

30 zł za każdy bieg – płatne do 9.06 (Mistrzostwa Polski), 22.07 (Bieg o Złote Kierpce), 
16.09 (Puchar Igosport) 

40 zł za każdy bieg – płatne po w/w terminach oraz w dniu zawodów 

 OFERTA SPECJALNA !!!!  

Opłata za wszystkie trzy biegi płatna do 9.06 wynosi 70 zł 

Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia ULTRA BESKID SPORT: 

28 1160 2202 0000 0001 8920 0837 

Z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz informacją za który bieg dokonywana jest 
zapłata 

 Opłaty można dokonać także osobiście w sklepie IGOSPORT / Sklep Biegacza w Bielsku-
Białej przy ul. Górskiej 7 

  

 4. DYSTANSE i LIMITY: 

MISTRZOSTWA POLSKI 

6 km (przewyższenie 553 m) 

Limit czasowy: 90 min. 



  

 

BIEG O ZŁOTE KIERPCE 

7 km (przewyższenie 763 m) 

Limit czasowy: 100 min. 

  

PUCHAR IGOSPORT 

8,2 km (przewyższenie 640 m) 

Limit czasowy: 90 min. 

  

5. KATEGORIE WIEKOWE: 
kobiety: K-1 (18-29 lat); K-2 (30-39 lat); K-3 (powyżej 40 lat) 

mężczyźni: M-18 (18-29 lat); M-30 (30-39 lat); M-40 (40-49 lat); M-50 (50-59 lat); M-
60(powyżej 60 lat). 

W przypadku małej liczby uczestników, zastrzegamy sobie prawo łączenia kategorii. 

Kategorie K-4 i M-70 zostaną utworzone, przy uczestnictwie przynajmniej 6 zawodników. 

  

6.  Klasyfikacja. 

Poza prowadzoną klasyfikacją generalną oraz w kategoriach w każdych z zawodów, będzie 
prowadzona klasyfikacje całego cyklu (przewidziane dodatkowe nagrody w finale 30.09). Do 
klasyfikacji cyklu HI-TEC Mountain Challange liczona będzie suma czasów wszystkich 
trzech biegów. 

 
7. PRAWO STARTU w biegach cyklu HI-TEC mają wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 lat 
i legitymują się dobrym stanem zdrowia, co będzie musiało zostać potwierdzone 
własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia w dniu zawodów, a przypadku osób nieletnich 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. 

  

 

 



8 BIURO ZAWODÓW: 

MISTRZOSTWA POLSKI 

Miasteczko rowerowe przy kempingu „Ondraszek” na Błoniach w Bielsku-Białej 

 BIEG O ZŁOTE KIERPCE 

Ośrodek COS Szczyrk 

 PUCHAR IGOSPORT 
Biuro zawodów znajduje się w Galerii Handlowej Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, Bielsko-
Biała. Start zostanie usytuowany na górnym parkingu galerii lub w pobliskim parku (proszę 
śledzić newsy). 

  

9. ŚWIADCZENIA: 

Numer startowy; imienny nr startowy (Puchar Igosport) 

Profesjonalny pomiar czasu 

Posiłek i napój izotoniczny 

Upominek 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń będziemy zamieszczać w newsach na stronie 
www.igosport.pl 

  

10. NAGRODY: 

Nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników w każdej z kategorii. 

Nagrody do losowania tj. zegarki z GPS, książki i inne. 

O Nagrodach na poszczególne imprezy będziemy informować w aktualnościach, w miarę 
pozyskiwania i potwierdzania przez sponsorów. 

  

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Każdy uczestnik startuje na 
własną odpowiedzialność. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

  

 


