
Regulamin Sztafety LEŚNE HARCE 4 x 9 kilometrów 

14.08.2016 Eurocamping Błędów 

 

 

 
 

I. Organizator 
1. Organizatorem Sztafety Leśne Harce 4 x 9 km jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna 
Dąbrowa. 
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.  

 
II. Termin i miejsce. Trasa biegu. 
1. Zawody odbędą się 14.08.2016 roku. 
2. Start Sztafety Leśne Harce nastąpi o godzinie 11:00. 
4. Miejsce zawodów: Eurocamping Błędów, ul. Żołnierska 130 
3. Zawodnicy sztafety muszą ustawid się w strefie startu do godz. 10:45. Łączny dystans to 36 km ( 4 x 9 km)  
5. Trasa biegu poprowadzona będzie po terenie Lasów Błędowskich oraz Pustyni Błędowskiej. Może ona 
przebiegad przez rzeki, strumienie oraz miejsca utrudniające bieg. Jej dokładny przebieg zostanie 
zamieszczony na stronie biegu w późniejszym terminie. Trasa będzie oznakowana ułatwiając uczestnikom 
nawigacje.  
6. Obowiązuje limit 100 zespołów. 
7. Drużynę obejmuje limit czasu 4:30 godzin.  
 

III. Uczestnictwo 

1.Drużyna startująca w sztafecie Leśne Harce musi składad się z czterech osób. Każdy zawodnik dokonuje jednej 
zmiany. Nie może starowad w kilku drużynach. 

2.Uczestnikami sztafety mogą byd osoby, które w dniu zawodów ukooczą 16 lat oraz przedstawią zgodę opiekuna 
prawnego na uczestnictwo w zawodach osoby niepełnoletniej i biorą za nią odpowiedzialnośd. Oświadczenie będzie do 
pobrania ze strony organizatora www.aktywnadabrowa.pl  

http://www.aktywnadabrowa.pl/


3.Zgłoszenia do sztafety będą prowadzone drogą elektroniczną. Za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego 
odpowiada kapitan drużyny oraz dokonuje opłaty startowej. Zgłoszenie i dokonanie opłaty za drużynę równoznaczne 
jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4.Zgłoszenia do Cross Sztafety będą prowadzone do 25.07.2016. Po tym terminie rejestracja elektroniczna nie będzie 
możliwa. Będzie można dokonad rejestracji tylko w biurze zawodów 14.08.2016 o ile nie osiągnięty zostanie limit 
zespołów.  

5.Pakiety startowe odbiera z Biura Zawodów kapitan drużyny bądź osoba przez niego upoważniona pisemnie. Pakiety 
startowe będą składały się z: pałeczki sztafetowej, kompletu numerów startowych, agrafki, pamiątkowej koszulki           
(Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze), talon na poczęstunek. 

7.Biuro Zawodów będzie się znajdowad na terenie Eurocampingu Błędów przy ul. Żołnierskiej 130. Dla drużyn 
sztafetowych czynne od godziny 8:00 do 10:30 

8.Przy odbiorze pakietów startowych, będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz 
dostarczenie podpisanych oświadczeo wszystkich członków drużyny lub prawnych opiekunów nieletnich zawodników. 
Oświadczenie będzie do pobrania ze strony organizatora www.aktywnadabrowa.pl lub w biurze zawodów. 

9.Kolejnośd startujących zawodników obowiązuje wg zapisów elektronicznych i nadanych numerów startowych dla 
drużyny. Ewentualna zmiana kolejności lub składu drużyny będzie możliwa do 25.07.2016 przez zgłoszenie mailem na 
adres srsaktywnadabrowa@interia.pl z dopiskiem zmiana składu sztafety/kolejności sztafety. Po tym terminie nie 
będzie możliwości zmiany kolejności członków drużyn.   

10.Odprawa techniczna dla kapitanów drużyn odbędzie się o godzinie 10:20 w pobliżu strefy zmian i będzie ona 
obowiązkowa. 

11.Kapitanowie drużyn otrzymają pałeczkę sztafetową. Zmiana będzie miała miejsce tylko w wyznaczonej strefie. 
Zgubienie pałeczki sztafetowej jest jednoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. 

IV. Opłaty  

1.Drużyny są zobowiązane do wniesienia opłaty startowej, przy rejestracji elektronicznej w terminie 
najpóźniej do 25.07.2016. O ile nie zostanie wyczerpany limit drużyn wcześniej. Decyduje kolejnośd wpłat: 

a) do dnia 31 lipca 2016 r. – 110 zł, 
b) 14.08.2016 – w biurze zawodów 150 zł 
O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora. 
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia  
terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) drużyna jest zobowiązana do dopłacenia różnicy do 
wysokości kwoty, jaką winna byd wpłacona zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie. Raz 
wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.  
Numer konta: 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 16/91  
41-303 Dąbrowa Górnicza 
Bank BGŻ  16 2030 0045 1110 0000 0394 7620 
Tytuł przelewu: "Opłata startowa sztafeta Leśne Harce 4 x 9 km –  nazwa drużyny, imię i nazwisko kapitana. 
 
V. Klasyfikacja i nagrody: 
- W sztafecie Leśne Harce prowadzona będzie klasyfikacja ogólna, mieszana i pao. 
- Za zajęcia miejsc od I do III przewidujemy pamiątkowe puchary oraz upominki. 
- W drużynie mieszanej musi wystartowad co najmniej jedna Pni.  
- Wszyscy uczestnicy kooczący bieg otrzymają pamiątkowe medale. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród.  

http://www.aktywnadabrowa.pl/
mailto:srsaktywnadabrowa@interia.pl


 

VI . Postanowienia koocowe 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformowad uczestników 
zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

Wyniki koocowe będą ogłoszone na stronie internetowej www.aktywnadabrowa.pl 

Zawody rozegrają się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Biura Zawodów, a sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane 
przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów. 

Wszyscy uczestnicy rejestrujący się do zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprez 
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora sztafety Leśne Harce 4 x 9 km, patronów 
medialnych, partnerów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji 
zawodów i  ich sponsorów. 

Zawodnicy nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. 

 

 
 

 


