
Regulamin:   2. Górska Pętla UBS 12:12

1. CEL IMPREZY
• Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

• Promocja Gminy Brenna

• Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych w tym biegania jako najprostszej 

formy ruchu

2. ORGANIZATOR
• Stowarzyszenie Ultra Beskid Sport (www.ultrabeskid.pl)

• Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

3. KONTAKT
W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

• email: kontakt@ultrabeskid.pl

4. TRASA
Bieg górski „2. Górska Pętla UBS 12:12 odbywać będzie się na oznaczonej pętli wokół szczytu 

Stary Groń.

Zawodnicy mają do pokonania pętlę o długości ok. 16 km na trasie: Hotel Kotarz – Most na 

Brennicy – dolina Hołcyna – Stary Groń (792 m. n.p.m.) – Horzelica (797 m. n.p.m.)- Hotel Kotarz. 

Dokładny opis trasy zostanie podany do 1 marca 2015.

Uczestnicy zobowiązani są przed startem do zapoznania się z mapką trasy, a podczas biegu do 

poruszania się zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi przez organizatora 

przed startem.

Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy podczas biegu 

muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów, 

zwłaszcza z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator jednocześnie dołoży 

wszelkich starań o właściwe zabezpieczenie i informacje dla zmotoryzowanych okolicznych 

mieszkańców. Na trasie usytuowane będą punkty kontrolne.

Ostatnia zmiana będzie możliwa do godziny 22:12. Zawodnicy startujący na kolejną pętlę po tym 

czasie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

Dokładna mapka trasy zostanie podana na stronie www.ultrabeskid.pl i w biurze zawodów.

5. TERMIN I MIEJSCE
28-29.03.2015 Brenna, Hotel Kotarz***, godz. 12:12 – 00:12

6. PROGRAM ZAWODÓW
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• Otwarcie Biura Zawodów – Rejestracja Zawodników – godz. 8:00 – 11:00

• Odprawa techniczna – godz. 10:45

• Depozyt – godz. 11.00 – 00.30

• Start - godz. 12:12

• Zamknięcie trasy (ostatniej pętli) – 22:12

• Zakończenie Zawodów – godz. 00:12

• Dekoracja Zwycięzców – godz. 9.00 (29.03.2015)

• Otwarcie bufetu, salki wypoczynku (muzyka, leżanki) – od godz.14.00 do godz. 0:30

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe Formularza Rejestracyjnego oraz 

dokonanie Opłaty Startowej. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 

uczestników biegu w ilości 200 uczestników (osób). W przypadku wyczerpania limitu 

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji jak również 

zwiększenia tego limitu.

• Zawodnicy mogą startować w dwuosobowych zespołach (sztafeta) bądź indywidualnie.

• Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 28.03.2015 ukończy 18 lat

• Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną 

odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim 

biegu ultramaratońskim.

• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów

• Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz 

stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem

• Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości

• Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym 

zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru 

czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
• Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie 

www.ultrabeskid.pl.

• Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru 

startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu 

bezpośrednio na zawodach).

• Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych 

Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.

9. WPISOWE
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Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach oraz noclegu z 28/29 marca 2015 

r. i wynosi w zależności od opcji:

1. Ośrodek Hala Sportowa – naprzeciw bazy zawodów (pokoje dwu i trzy osobowe z łazienką, 

http://www.brenna-halasportowa.pl/, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71 )

• 180 zł za zespół – opłata uiszczona w terminie do 14 lutego

• 110 zł w starcie indywidualnym – opłata uiszczona w terminie do 14 lutego

• 200 zł za zespół – opłata uiszczona w terminie po 14 lutym

• 140 zł w starcie indywidualnym – opłata uiszczona w terminie po 14 lutym

2. Sala gimnastyczna (bądź świetlica) w Ośrodku Hali Sportowej (własny śpiwór i 

karimata/materac) z możliwością korzystania z szatni i natrysków:

• 140 zł za zespół – opłata uiszczona w terminie do 14 lutego

• 100 zł w starcie indywidualnym – opłata uiszczona w terminie do 14 lutego

• 160 zł za zespół – opłata uiszczona w terminie po 14 lutym

• 130 zł w starcie indywidualnym – opłata uiszczona w terminie po 14 lutym

Przy wpłatach po 10 marca organizator nie gwarantuje pełnego świadczenia startowego.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

28 1160 2202 0000 0001 8920 0837 SWIFT: BIGBPLPW

Tytuł wpłaty: Górska Pętla UBS 12:12 + imię i nazwisko/zespół

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły 

udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie 

obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak 

niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź dyskwalifikacją 

zawodnika/zawodników.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

• numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób

• sprawna czołówka (latarka)

• odzież wierzchnia z długim rękawem

• folia NRC

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE
Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

• numer startowy
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• zakwaterowanie (pokoje z łazienką) – doba hotelowa w godz.8.00-12.00

• zabezpieczenie medyczne

• pomiar czasu

• oznakowaną trasę

• ciepłe napoje i wyżywienie

• pamiątkowy medal

• trofea i nagrody dla zwycięzców

• depozyt i miejsca do odpoczynku w Bazie Zawodów

• obsługę techniczną

• dobrą zabawę i super atmosferę

• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

Wniesienie opłaty startowej po terminie 14 dni przed zawodami nie gwarantuje zapewnienia 

wszystkich świadczeń.

12. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej oraz sztafet 

dwuosobowych.

Ponadto będą prowadzone kategorie w ramach sztafet: MM (mężczyzna + mężczyzna), KK 

(kobieta + kobieta) i MIX (kobieta + mężczyzna).

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę. W przypadku 

zespołu, każdy z zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę. W sztafecie zawodnicy 

mogą dowolnie zmieniać się w strefie zmian z zastrzeżeniem, iż przynajmniej każdy z zawodników 

pokona jedną pełną pętlę. W strefie zmian następuję start kolejnego zawodnika poprzez podanie 

ręki partnerowi z zespołu.

Zwycięzcą jest zawodnik/zespół, który w ciągu 12h pokona największą ilość pełnych pętli w 

określonym czasie (12 godzin).

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o 

zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w 

osobnym komunikacie.

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów 

Zawodów.

• Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym 

organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone 

kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

• Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz 
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ingerowania w oznakowanie trasy.

• Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w 

przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących 

zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
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