
Aneks do regulaminu Biegów w Szczawnicy 

Dotyczy osób, których pakiety zostały przeniesione z edycji planowanych w terminach kwiecień 2020, 

listopad 2020, kwiecień 2021. 

W podstawowym regulaminie wprowadzono następujące zmiany: 

1. Termin, miejsce i formuła 

Biegi w Szczawnicy odbędą się w sobotę 19 czerwca 2021. 
 
Przewidujemy możliwość startów falowych po 250 osób jednocześnie. Odstępy pomiędzy 
falami wyniosą 15 minut lub więcej/mniej – w zależności od przepisów aktualnych na 
dzień startu. 
 
Ponadto, w biegu można również wystartować w dowolnym innym terminie (do 31 
sierpnia 2021) bez wsparcia oraz większości świadczeń ze strony organizatora. 

▪ Prosimy o zgłoszenie chęci wyboru takiej wersji mailowo: 
zapisy@biegiwsczawnicy.pl; 

▪ Po ukończeniu biegu na ten sam adres mailowy należy przesłać track *.gpx 
z zapisem swojego biegu oraz adres korespondencyjny; 

▪ Po zweryfikowaniu tracka organizator prześle na wskazany adres 
pamiątkowy medal oraz materialne elementy pakietu startowego. 

 

 

2. Zwroty opłaty startowej i/lub przekazanie pakietu 

Zwrot opłaty startowej przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym 
poinformowaniu Organizatorów jest możliwy na następujących warunkach: 
▪ w przypadku rezygnacji ze startu do 23 maja 2021 zwrócona zostanie pełna kwota 

wpłaconego wpisowego, 
▪ rezygnacja po 23 maja 2021, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie 

zawodów lub niewykorzystanie pakietu na bieg nie uprawnia do zwrotu wpisowego, 
▪ do 6 czerwca 2021 uczestnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby 

(osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie 
zapisów),  

▪ Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły biegu lub też 
nie wzięły udziału w biegu oraz nie przerzuca opłaty startowej na inne/kolejne 
zawody. 

▪ Jeśli ze względów epidemicznych wydarzenie zostanie odwołane lub przeniesione na 
inny termin, każdemu uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej opłaty startowej. 

 

3. Rywalizacja i nagrody 
▪ Biegi mają charakter rywalizacji sportowej.  
▪ Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni 

pamiątkowymi statuetkami. Nie przewidujemy nagród rzeczowych i/lub finansowych. 
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▪ Podczas Biegów w Szczawnicy prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja 
generalna, klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn. 

▪ Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się 
będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. 
Brak odczytu na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika. 

▪ Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od 
momentu startu biegu. 

 


