
Regulamin organizacyjny 

FunRun Leśnym Szlakiem 2015 

1. Cel zawodów: 

o Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

o  Promocja przyrodniczych walorów Nadleśnictwa Kudypy 

2. Organizatorzy: 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy 

3. Partnerzy: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Warmiński Klub Rowerowy FAN 

4. Patroni medialni: 

Radio Olsztyn 

5. Zasady uczestnictwa: 

o W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy podpiszą Zaświadczenie o braku przeciwwskazań  

do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze organizatorów biegu 

o  Osoby niepełnoletnie muszą złożyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna, na udział w imprezie (dostępna  

do pobrania na stronie Nadleśnictwa Kudypy) 

6. Zgłoszenia: 

o Do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego na 

stronach:  www.superczas.pl  do 22.05.2015 r. do godz. 23
59

.  

Maksymalna liczba uczestników biegu głównym to 220 osób.  

o Do biegów dla dzieci i młodzieży  zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów w Biurze Zawodów  

w godzinach 9:30 – 10.30 

W dniu zawodów zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych przyjmowane są w nieprzekraczalnym 

czasie - pół godziny przed każdym startem w Biurze Zawodów  

o Odbiór numerów startowych oraz chipów do pomiaru czasu odbywa się w dniu imprezy 24.05.2015 od godziny 

10:00 do 11:30 

7. Termin i miejsce: 

o 24 maja 2015 roku (niedziela) 

o Olsztyn, Lotnisko Dajtki 

o Mapa trasy biegu jak i mapa dojazdu będą możliwe do pobrania ze strony www.kudypy.lasy.gov.pl 

8. Trasa: 

o trasa biegu - okolice Lotniska Dajtki, teren Nadleśnictwa Kudypy 

o dystans biegu: ok. 6 000 m 

o Trasa imprezy oznakowana jest od startu do mety strzałkami na drzewach i słupkach, na skrzyżowaniach dróg 

taśmą sygnalizacyjną 

http://www.superczas.pl/


9. Pomiar czasu: 

o Każdy uczestnik biegu głównego  otrzyma chip, który musi być na wysokości kostki. Chip musi zostać 

zwrócony po ukończeniu biegu, co jest warunkiem klasyfikowania uczestnika biegu. 

o Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane systemem elektronicznym na 

podstawie indywidualnych czasów brutto. 

o W przypadku zagubienia chipu uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty 20 zł. 

10. Klasyfikacja indywidualna: 

o Kategoria Główna:  

kobiet i mężczyzn – ok. 6 000 m o godz. 12.00 

o Dziecięce kategorie wiekowe:  

Do 9 lat ok. 300 m start o godz. 11.00  

10 - 14 lat ok. 600 m start o godz. 11.20 

11. Nagrody: 

o W kategorii Głównej – puchary dla najlepszych zawodników, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową 

koszulkę i medal 

o W dziecięcych kategoriach wiekowych – puchary dla najlepszych zawodników, medale dla wszystkich dzieci 

o Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe 

10. Zasady finansowania: 

o Uczestnictwo w biegu FunRun Leśnym Szlakiem jest bezpłatne 

o Koszty organizacji pokrywają organizatorzy 

o Opłatę za dojazd, wstęp na Majówkę, wyżywienie, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie  

o Na trasie biegu organizator zapewnia wodę 

11. Program imprezy: 

9:30 – 10:30 – Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych 

10:00 – 11:30 - Rejestracja w biurze zawodów, odbiór pakietów startowych 

11:00 -  Start Biegu Dzieci 

11:20 - Start Biegu Młodzieżowego 

12:00 - Start Biegu Głównego 

13:00 - Limit czasowy biegu głównego 

13:30 – Wręczenie pucharów oraz losowanie nagród 

 

* szacunkowy czas, może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników oraz warunki pogodowe 

12. Postanowienia końcowe: 

o Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne 

o Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników 

o Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki 

o Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna 



o Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy 

o Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu; 

o Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy 

o Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu pieszego 

o Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania 

o Udział w biegu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na 

potrzeby związane z organizacją i promocją imprezy 

o Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów 


