
MISTRZOSTWA BEJORÓW W BIEGU POD GÓRĘ 
 XI  BIEG BEJORÓW 

27 października 2013 r. godz. 11:00 
 

 

 
„Zostań dawcą serca” 

 

    
 

 

I.ORGANIZATORZY 

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze 

www.uksryter.pl 

www.biegbejorow.pl     

 

Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu 

www.sc.org.pl 

 

 II.TERMIN I MIEJSCE: 

 Bieg odbędzie się 27.10.2012 r. (niedziela) o godz.11.00. (wg. harmonogramu)  

 Zbiórka zawodników, sprawdzenie listy obecności i odbiór numerów  : Roztoka 

Ryterska, przy parkingu koło Leśniczówki w dzień startu od 9.30 – 10.30   

 Start: „Chesterówka” Roztoka Ryterska - Rytro,  

 Meta: Kapliczka pod Kramarką  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.TRASA:  

 Dystans: 4,75 km (4750 m)  

 Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.  

 Limit czasu: 1,5 h;  

 Pomiar czasu: każdy zawodnik sam mierzy swój czas – taka tradycja  

 Oznaczenie trasy - co 1km; 

 Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego. 

 Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m 

 

 
 

 
 

 

 



IV.WARUNKI UCZESTNICTWA  

 W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy zarejestrują się korzystając z 

„Formularza Zgłoszeń” 

 Zawodnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność. Osoby 

niepełnoletnie startują tylko i wyłącznie za „Zgodą Rodziców” (opiekunów 

prawnych) wyrażoną na piśmie. Brak pisemnej zgody będzie skutkował 

niedopuszczeniem osoby do startu.  

 Każdy zawodnik jest zobowiązany do pobrania, wydrukowania, wypełnienia i 

dostarczenia w dniu zawodów podpisanego "Oświadczenia zawodnika". 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu;  

 Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu biegu podczas „zbiórki 

uczestników” na Leśniczówce (Roztoka Ryterska)  

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu 

do koszulki. 

 Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń. No chyba że liczba uczestników 

zacznie przekraczać 1 000  

 Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania 

porządku na trasie biegu. Zabronione jest porzucanie na trasie lub mecie 

opakowań po żelach, batonach, izotonikach itp.  

 Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu koło 

Leśniczówki. Zabroniony jest wjazd jakimkolwiek pojazdem mechanicznym (z 

włączonym silnikiem; nie ma przeszkód w wypchaniu swojego samochodu na 

Kramarkę ) nie będącym oznaczonym pojazdem technicznym Biegu na teren 

Lasów Państwowych. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie 

stanowiło naruszenie prawa.   

 Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

Bieg tyłem nie jest sposobem niedozwolonym   

 Organizator nie przewiduje tworzenia osobnych kategorii dla biegaczy, 

maszerujących czy rowerzystów.  

 Każdy zawodnik samodzielnie mierzy swój czas biegu. Na Biegu Bejorów nie 

będzie żadnych sędziów – przecież Bejory nie oszukują  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.iap.pl/s/1002/204089/Edytor/File/pliki/Zgoda_rodzicow.doc
http://img.iap.pl/s/1002/204089/Edytor/File/pliki/Oswiadczenie_zawodnika.doc


 V. ZGŁOSZENIA i „ZRZUTKA” STARTOWA 

 Zgłoszenie na stronie Biegu Bejorów www.biegbejorow.pl po ówczesny 

zapoznaniu się z Regulaminem Biegu Bejorów oraz ze Statutem Bejorów 

Kramarki. 

 Do Biegu Bejorów zostaną dopuszczone osoby, które zgłosiły swój udział po 

przez wypełniony i odesłany Formularz Zgłoszeniowy na adres e-mial: 

biegbejorow@gmail.com oraz wniosły „zrzutkę” (opłatę startową) na podany 

poniżej numer konta bankowego. 

 Jeśli ktoś dokonuje wpłaty elektronicznej, bardzo prosimy, aby razem ze 

zgłoszeniem (koniecznie w jednym mailu) przesłał na adres Organizatora 

potwierdzenie wpłaty. Ułatwi to nam weryfikację, a zawodnicy od razu będą 

mieli pogląd, czy ich zgłoszenie jest już opłacone czy nie. Wyciągi bankowe 

sprawdzane będą wyłącznie raz w tygodniu. Jeśli nie dostaniemy 

potwierdzenia od Ciebie, musisz uzbroić się w cierpliwość  

 Weryfikacja zgłoszeń – w trakcie „zbiórki” zawodników pod Leśniczówką od godz. 

9.30 do 10.30.    

 Zgłoszenie każdego zawodnika musi być własnoręcznie podpisane w trakcie 

„zbiórki” uczestników przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru 

startowego.  

 Zrzutkę startową zawodnicy wnoszą bądź na konto Organizatora bądź w trakcie 

„zbiórki” w dniu startu (tj. 27 października 2013 r.). 

 Wszyscy zawodnicy, czy duzi czy mali, zobowiązani są do wniesienia opłaty 

startowej. Część opłaty startowej zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 

Biegu Bejorów. Organizator zobowiązuje się do przekazania „złotówki” z 

opłaty startowej każdego zawodnika na ratowanie życia Bartka – 

podopiecznego Stowarzyszenia Sursum Corda, w ramach akcji „Zostań 

dawcą serca” – (o akcji „Zostań dawcą serca” czytaj na stronie Bejorów)  

 „Zrzutka” startowa wynosi 10 zł (do 20.10.2013 r.) W ostatnim tygodniu i w dniu 

zawodów tj. 27.10.2013 r. „zrzutka” wynosi 20 zł. 

 Osoby płacące w ostatnim tygodniu zobowiązane są do posiadania ze sobą 

potwierdzenia wpłaty. 

 Zrzutkę startową należy wpłacać do Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdrój z 

tytułem wpłaty „IMIĘ I NAZWISKO”: 

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” 

Rytro 8 

33-343 Rytro 

Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001 

 

VI. KLASYFIKACJA  

 Generalna kobiet i mężczyzn.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.  

 Wyniki będą umieszczone na stronie Biegu: www.biegbejorow.pl  

 

 

http://www.biegbejorow.pl/
http://www.biegbejorow.pl/


VII. NAGRODY i UPOSAŻENIE: 

 Zwycięzcy nie są premiowani nagrodami, a już zdecydowanie nie 

pieniężnymi. Byłoby to szalenie niesprawiedliwe, żeby tylko kilka osób uznać za 

„wygranych”. Na Biegu Bejorów każdy jest zwycięzcą  Jeśli w to nie wierzysz, to 

przyjedź i sprawdź  

 Być może jakiś sponsor ufunduje puchary dla pierwszej „trójki” wśród kobiet i 

mężczyzn, co jednak na dzień dzisiejszy jest wielką niewiadomą – jak wiele 

rzeczy na Biegu Bejorów. 

 Każdy uczestnik, który ukończy bieg do 250 miejsca otrzyma wyjątkowy, bejorski 

medal, zaprojektowany specjalnie na nasz bieg.  

 Każdy Bejor (po dobiegnięciu do mety zacznie przysługiwać Wam ten tytuł ) 

otrzyma jeszcze bardziej wyjątkowy certyfikat. O certyfikacie, z uwagi na fakt, że 

będzie on przyznawany po raz pierwszy, będziemy informować na stronie Biegu.  

 Wśród uczestników będą rozlosowywane drobne upominki od sponsorów, jeśli 

takowi się znajdą. 

 Po Biegu na Kramarce czekać będzie gorąca herbata. 

 Po Biegu przewidziany jest ciepły posiłek oraz słodkie małe co nie co  

 Zakończenie Biegu odbędzie się, w zależności od pogody, bądź przy wspólnym 

ognisku pod chmurką, bądź pod dachem. O wszystkim będziemy informować na 

stronie Biegu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród. 

Informacje o nagrodach będą podawane i aktualizowane na stronie Biegu.  

 

VIII. FINANSOWANIE:  

 Koszty organizacyjne ponosi Organizator;  

 Nagrody fundują sponsorzy i Organizator;  

 Od zgłaszających się do Biegu pobierana będzie „zrzutka” (opłata startowa). 

 Zrzutka nie podlega zwrotowi.   

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 XI Bieg Bejorów jest imprezą baaaardzo kameralną, klimatyczną, przyjacielską 

wręcz rodzinną, a co najważniejsze – w 2013 r. również charytatywną. Dodając 

do tego specyficzną charakter bejorskiego biegania, Organizator usilnie zachęca 

do zapoznania się z historią Biegu. Nikt nie chce, żeby osoby startujące były 

zawiedzione albo rozczarowane    

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już 

przy wietrze, w deszczu, po śniegu (pamiętny X Bieg Bejorów 2012) – w tym roku 

podobna ma być + 40 stopni Celsjusza, ale Organizator głowy za to nie daje.  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej 

interpretacji;  

 Zawodnicy wyrażają zgodę na używanie wobec nich określenia „Bejor” a także na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w materiałach 

informacyjnych i reklamowych Biegu;  



 Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 

reklamowych Biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/;  

 Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób 

towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności;  

 Organizator stwarza możliwość dowozu depozytu ze startu do mety.  

 Organizator po Biegu zapewnia uczestnikom gorący posiłek. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Biegu. 

 Dyrektor Biegu rozstrzyga wszelkie kwestie sporne powstałe na tle tekstu 

Regulaminu bądź w trakcie Biegu. 

 

X. KONTAKT:  

e-mail: biegbejorow@gmail.com 

Dyrektor Biegu: Karol Kulig; e-mail: kulig.karol@gmail.com (sprawy pilne) 

Szef Administracji: Mateusz Mikulski tel: 531-003-321 (rejestracja) 

Koordynator akcji „Zostań dawcą serca”:  

 

XI. HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW: 

 9.30 -10.30 - weryfikacja zawodników na „zbiórce” na parkingu przy Leśniczówce 

na Małej Roztoce 

 10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z parkingu na linię startu  

 11.00 - START XI Biegu Bejorów  

 dotarcie ostatniego zawodnika lub 12.30 - zamknięcie trasy biegu  

 12.30 - 13.00 - zejście z Kramarki na parking pod Leśniczówką  

 13.00 - 13.30 - gorący posiłek (pod chmurką albo pod dachem – w zależności od 

pogody)  

 13.30 - rozdanie nagród i zamknięcie XI Biegu Bejorów 

 13.45 – środa tydzień później – powoli zbieramy się do domów 

   

Po biegu odbędzie się spotkanie bejorskie wszystkich Bejorów - uczestników, trwające 

do ostatniego Bejora.  Bieg Bejorów to impreza rodzino – przyjacielska, dlatego każdy 

był, jest i zawsze będzie mile widziany i zachęcany do wspólnego spędzania tego 

październikowego popołudnia. Dodatkowo każdy zobowiązany jest po biegu poczekać 

na wszystkich pozostałych uczestników, aż skończą bieg, by wspólnie zrobić sobie 

zdjęcie pod kapliczką. Bieg Bejorów to bieg inny niż wszystkie, dlatego regułą jest i nie 

ma jakichkolwiek wyjątków od czekania na wszystkich uczestników – chyba że nastąpi 

trzęsienie ziemi albo koniec świata – w tym ostatnim wypadku Organizator zaleca 

kierować się w stronę światełka w tunelu  


