
REGULAMIN DZIKIE ULTRA, edycja IV, bieg 3.  <<<luty 2021>>>  
 
 
ORGANIZATOR 
Tomasz Kuliński , przyjaciele i startujący 
 
Cel imprez: 
• Umożliwienie chętnym rywalizacji w trudnych warunkach. 
• Popularyzacja współzawodnictwa amatorów biegowych . 
• Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisku biegaczy, 
którzy pragną w niekomercyjny sposób się zmęczyć . 
 
Termin i miejsce: 
• Start i meta DOLINA TRZECH STAWÓW 
– Katowice ul. Francuska 
ZIMOWE EDYCJE 
20.02.2021 r 
Start godzina 18 .00 
 
Trasa: 
Pętla 3-4 km prowadzić będzie alejką parkową oświetloną ( chyba, że zmienimy trasę na 
crossową, wtedy trzeba będzie posiadać latarkę /czołówkę – będzie info ) 
Limit na pokonanie trasy 6 godz. 
Ale wiecie o co chodzi, jak ktoś nie da rady to spokojnie, 
zgłasza to wyznaczonemu sędziemu i jest ok, nikt nie musi się przejmować ile i jak 
przebył trasę . Byle na nogach  
Wszystko notujemy i jest na liście kończących . 
 
Warunki uczestnictwa: 
Prawo startu mają osoby które: 
• Zgłoszą akces udziału w DZIKIM ULTRA 6h ,zostaną 
zweryfikowane i wystartują . 
Pomiar na trasie: 
• Pomiar będzie dokonywany na pełnych skończonych pętlach 
przez osobę do tego celu wyznaczoną lub przez nowatorski system elektroniczny. 
• Nie będzie domiaru (przynajmniej w pierwszych edycjach biegu) 
• Każda osoba kończąca pełną pętle powinna zgłosić gestem ręki swoją obecność 
sędziemu na linii Startu 
Inne i informacje: 
• Odżywki i napoje dostępne na starcie/mecie każdego okrążenia 
(o ile będą ). Tak naprawdę będzie woda, ale pewnie zamarznie . 
• Fajnie jakby każdy zabezpieczył sobie wszystko na własny 
użytek . 
• Będzie miejsce (namiot gdzie spokojnie postawisz swój bidon) 
• Brak szatni i prysznicy 



• Toaleta w pobliskich stawach 
• Kibelki typu ToyToy na trasie są ale tylko dla odważnych  
Klasyfikacje: 
Open M i K( 
Nagrody: 
• Puchary dla zwycięscy w M i K za edycję 4 biegów 
• i może coś więcej… 
Zgłoszenia: 
Termin zgłoszeń: od LISTOPADA  br.  na adres mailowy dzikieultra@gmail.com 
Zgłaszasz się na każdy bieg osobno po ogłoszeniu otwarcia zapisów (info na FB) 
w zgłoszeniu : 
• imię i nazwisko 
• data urodzenia 
• małe CV biegowe  
(ilość maratonów i ultramaratonów) 
Limit startujących w pierwszej edycji : ok. 70 sztuk 
Lista startujących będzie w miarę na bieżąco aktualizowana . Znajdziesz ja na FB 
Biuro Zawodów czynne w godz. 16:45 do 17:45 
Uwagi: 
• Zgłoszenie się jeszcze nie jest potwierdzeniem startu . 
• Potwierdzenie otrzymasz w informacji zwrotnej 
• Opłata startowa lub inaczej darowizna na rzecz zakupu agrafek 
i wody itp. wynosi 3,66 zł 
Słownie: trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy PLN , 
płatne przy podpisaniu oświadczenia startującego zawodnika . 
WAŻNE : reszty nie wydajemy 
• Numer startowy przypięty z przodu . Otrzymasz go i zwrócisz po 
zakończeniu swojego biegu . 
Wyniki: 
Wyniki będą podane na naszym fanpagu możliwie jak najszybciej. 
 
Do zobaczenia. Tomasz Kula Kuliński i Przyjaciele. 


