
  BIEG ULTRA Z MARATOŃCZYKIEM DĘBICA 

 

 

REGULAMIN DĘBICKIEGO BIEGU 12 GODZINNEGO 
  

1. CEL IMPREZY 

Popularyzowanie biegania jako najbardziej powszechnej i dostępnej formy aktywności ruchowej,   

a w szczególności biegów ultra długich.  

Promocja miasta Dębica, Powiatu Dębickiego oraz województwa Podkarpackiego. 

Promocja rekreacyjnych walorów Dębicy.  

2. ORGANIZATOR 

Dębicki Klub Biegacza Maratończyk  www.maratonczyk-debica.pl  

3. PARTNERZY: 

Urząd Miasta Dębica                                                                                                                       

MOSiR Dębica                                                                                                                      

Obserwator Lokalny                                                                                                                      

Debica24.eu 

4. TERMIN I MIEJSCE 

10 grudnia 2022 roku                                                                                                                      
Start (Meta) zawodów będzie mieścił się w Parku Skarbka-Borowskiego od strony ul. Ignacego 

Lisa (obok Sportowej Stodoły). Biegamy po terenie parku asfaltowymi alejkami.   

5. CHARAKTER BIEGU  

Bieg organizowany jest  w formule koleżeńskiej, finansowany ze środków własnych, partnerów 

biegu oraz ze środków pochodzących z opłaty startowej.  

6. TRASA BIEGU 

Bieg odbędzie się w Parku Skarbka-Borowskiego  na pętli o długości ok 1120m. Liczenie okrążeń 

odbędzie się elektronicznie – za pomocą chipów. Zawodnicy, którzy znajdują się na trasie 

zobowiązani są przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Trasa biegu będzie otwarta 

dla ruchu pieszych. Zawodnik schodzi z trasy biegu tylko w wyznaczonym sektorze i zobowiązany 

jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora w Biurze Zawodów oraz pomiar czasu. 

Wznowienie rywalizacji możliwe jest również w wyznaczonym sektorze po powiadomieniu       

w/w stron. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W biegu 12h prawo startu mają osoby, które do dnia 10 grudnia 2022 roku ukończyły 18 lat.      

Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone oraz amatorzy.                                                                                                                            

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe 

(chipy) w Biurze Zawodów.                                                                                                       



Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).                                                                                                                           

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu ultra.                                            

Obowiązkowym wyposażeniem zawodników po zapadnięciu zmroku są czołówki lub latarki 

Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora, zmiana kierunku, 

skrócenie trasy lub bieg poza oznaczoną trasą skutkować będzie dyskwalifikacją.             

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy 

oraz udostępnienie swojego wizerunku do celów promocyjnych biegu.                                  

Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

8. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów będzie mieścić się w Parku Skarbka-Borowskiego  wejście od  ul. Ignacego Lisa 

(obok Sportowej Stodoły) czynne w dniu 10.12.2022 od godz. 6:00 do 20:00. 

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

Zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy   

do dnia 25.11.2022 r. na stronie timekeeper.pl do wyczerpania limitu 100 miejsc (plus 10  miejsc  

do dyspozycji Organizatora).                                                                                                                       

Zgłoszenie w dniu zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc.                                               

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.                                                                                

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę do 30 listopada. 

Tabela opłat: 
- 150 zł do 25 listopada 2022                                                                                                                             

- 200 zł w Biurze Zawodów (w przypadku wolnych miejsc)                                                                     

- po wniesieniu opłaty do 25.11.2022  zawodnik otrzyma oryginalny medal, zgłoszenie po tym 

terminie nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego i medalu. Opłata nie może zostać 

przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę. 

10. PROGRAM IMPREZY 

6:00 – 6.45 Rejestracja uczestników biegu w Biurze Zawodów                                                                                                                                                                    

7:00 Start Biegu Ultra 12h - start wspólny nie ma możliwości startu w późniejszym terminie     

19:00 Koniec Biegu Ultra 12h                                                                                                        

19:30 Ogłoszenie wyników                                                                                                            

19.45 Losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli minimum 13 okrążeń                                                                              

20:00 Oficjalne zamknięcie zawodów  

11. KLASYFIKACJA i NAGRODY 

Będzie prowadzona klasyfikacja open kobiet i mężczyzn                                                        

Najlepszy dębiczanin/dębiczanka – Patronat Burmistrz Miasta Dębica                                     

Dodatkowe klasyfikacje, będą uzależnione od pozyskania sponsorów.                                                

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce w biegu w kategorii open kobiet i mężczyzn.                         

Zwycięzcą zostaje osoba, która pokona najdłuższy dystans w ciągu 12 godzin.                               

Do sklasyfikowania w  biegu i otrzymania medalu wymagane jest pokonanie co najmniej           

13 okrążeń tj. 14560m.                                                                                                            



Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy.                     

Pakiety oraz nagrody nieodebrane podczas ceremonii dekoracji przechodzą do dyspozycji 

Organizatora 

12. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: 

1. Pamiątkowa koszulka                                                                                                                       

2. Imienny numer startowy + agrafki                                                                                                   

3. Chip                                                                                                                                                  

4. Pamiątkowy medal                                                                                                                           

5. Posiłek regeneracyjny po biegu.                                                                                                       

6. Pomoc medyczną podczas trwania biegu. 

 A ponadto :  
Organizator zapewnia serwis dla biegaczy, gdzie będą się znajdować:                                        

woda, izotonik, cola, herbata, kawa, kanapki i owoce.                                                                                                                        

13. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI                                                                              

kierownik biegu - Waldemar Puzio tel. 502465117 e-mail: wp17@autograf.pl          

zastępca kierownika biegu – Barbara Kawa tel. 886886579 e-mail: basiab82@op.pl  

klubowy e-mail: kontakt@maratonczyk-debica.pl 

14. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych            

lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.      

Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ubioru do panujących warunków.  

2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora, wolontariuszy oraz osób 

kierujących ruchem i zabezpieczających trasę biegu.   

3. Organizator nie dopuszcza do biegu zawodników z kijami 

4.  Decyzja służb medycznych o udziale zawodnika w dalszym biegu jest ostateczna.                      

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających.                                                                                                                                        

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy zamocowany w dobrze 

widocznym miejscu.                                                                                                                             

7. Na zakończenie biegu będzie sygnał dźwiękowy, w tym momencie każdy zawodnik musi się 

zatrzymać i czekać na sędziego/wolontariusza, który zaznaczy jego miejsce domiaru                     

(po zaznaczeniu miejsca zatrzymania zawodnik może opuścić trasę biegu).                                             

8. Sędzia jest uprawniony do dyskwalifikacji zawodnika łamiącego zasady regulaminu biegu        

po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.                                                                                                      

9. Pisemne protesty przyjmuje biuro biegu w czasie trwania biegu i do 10 minut po zakończeniu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn    

od niego niezależnych.                                                                                                                             

11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.                  



12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, zmieniony tekst regulaminu 

obowiązuje od chwili jego opublikowania.                                                                                                                              

13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

UWAGA PROCEDURY COVID-19!                                                                                                                                                         

Jeśli w tym czasie na terenie kraju będą występować ograniczenia z powodu COVID-19 i ze 

względu na trudny do przewidzenia scenariusz, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości 

wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na bieg.                

Bieg odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w dniu zawodów ograniczeniami i regulacjami 

związanymi z epidemią. Będziemy wdzięczni za współpracę i dostosowanie się do poleceń 

Organizatorów.    


