
REGULAMIN
Festiwal Narciarstwa Biegowego - 42. Bieg Piastów

Szklarska Poręba – Jakuszyce, 02 - 04.03.2018 r.

I. CEL ZAWODÓW:

• Popularyzacja narciarstwa biegowego
• Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
• Promocja regionu Gór Izerskich

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl

III. TERMIN I MIEJSCE:

Ośrodek Narciarstwa Biegowego „Jakuszyce”  02-04.03.2018 r.

DATA DYSTANS GODZINA STARTU

PIĄTEK 2.03.2018 r. 30 km FT - Worldloppet 10:00

PIĄTEK 2.03.2018 r. 7 km CT 12:00

SOBOTA 3.03.2018 r. 50 km CT - Worldloppet 9:00

NIEDZIELA 4.03.2018 r. 25 km CT - Worldloppet 10:00

NIEDZIELA 4.03.2018 r. 12 km CT 12:00

IV. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które w dniu startu będą miały ukończone 12 lat, opłacą wpisowe oraz w
biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12.09.2001r.  (Dz.  U.  Nr  101 poz.1095),  za  wyjątkiem biegu głównego 50-km CT,  gdzie
uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania zgody na udział od
rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1.
Warunkiem dopuszczenia  do startu  jest  obecność  rodzica  lub  opiekuna prawnego  wraz  z  dowodem osobistym w
momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji  telewizyjnej,
radiowej  i  internetowej  oraz  w  innych  mediach.  Wskazane  jest  ubezpieczenie  się  na  własny  koszt  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia  do  42.  Biegu  Piastów  -  Festiwalu  Narciarstwa  Biegowego  przyjmowane  są  wyłącznie  w  formie
elektronicznej  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  umieszczony  na  stronie  www.bieg-piastow.pl od  1.09.2017  r.  do
18.02.2018  r.  lub  do  wyczerpania  limitu.  Nieoficjalna  lista  startowa  zostanie  ogłoszona  19.02.2018  r.  Zgłoszenia
telefoniczne nie będą przyjmowane.
2. Zgłoszenie  uważa  się  za  ważne,  gdy  jest  opłacone  za  pośrednictwem  systemu  DotPay  w  panelu  zgłoszeń
internetowych.
3. Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty startowej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.

mailto:biuro@bieg-piastow.pl


5. Odstąpienie  swojego  numeru  startowego  bez  wcześniejszego  zgłoszenia  w  biurze  zawodów  będzie  grozić
dyskwalifikacją.
6. Uczestnik    ma  7  dni  na  uiszczenie  opłaty  startowej   po  dokonaniu  rejestracji   przez  formularz  internetow  y,   w
przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty z listy zgłoszonych.
7. Wysokość opłaty startowej jest przeliczana na podstawie daty dokonania wpłaty poprzez system DotPay, a nie daty
rejestracji.

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok. Opłaty
startowe dokonane  z  błędami  –  bez  podania  wystarczających  do identyfikacji  danych  zawodnika  lub  w  niepełnej
wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

8. Limit czasowy oraz limit zgłoszeń:

DATA DYSTAS
GODZINA
STARTU

BEZWZGLĘDNY
LIMIT CZASOWY

LIMIT ZGŁOSZEŃ 

PIĄTEK 2.03.2018 30 km FT 10:00 14:30 500

PIĄTEK 2.03.2018 7 km CT 12:00 15:00 800

SOBOTA 3.03.2018 50 km CT 09:00
17:00

około 31 km - 14:00
1500

NIEDZIELA 4.03.2018 25 km CT 10:00 15:30 1500

NIEDZIELA 4.03.2018 12 km CT 12:00 16:00 700
Zawodnicy po limicie czasowym nie będą dopuszczeni do pokonywania dalszej trasy.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych.

VI. POSTĘPOWANIE NA TRASIE ZAWODÓW
Zawody przeprowadzane  są  zgodnie  z  Międzynarodowym Regulaminem Narciarskim IRC  oraz  Wytycznymi  FIS  dla
narciarstwa popularnego.
Zawodnicy zobowiązani są:

• Biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne.
• Nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom.
• Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy,

zawodnicy szybsi jej lewą stronę.
• Biec stylem adekwatnym do danego biegu. 
• Przy starcie 30 km FT na odcinku 50 m obowiązuje styl klasyczny.
• Zmiana stylu na trasie w trakcie biegu będzie skutkowała dyskwalifikacją. 
• Zawodnicy w czasie biegu nie mogą zmieniać nart, jeśli te nie są uszkodzone. Zmiana nart w trakcie zawodów

będzie skutkowała dyskwalifikacją. 
• Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego

numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną zawodów.
• Uczestnik który zejdzie z trasy ma obowiązek poinformowania organizatora, medyka lub wolontariusza.

VII. OPŁATA STARTOWA

DYSTANS Od 01.09.2017 r.
do 30.09.2017 r.

Od 01.10.2017 r. 
Do 30.11.2017 r.

Od 01.12.2017 r. 
do 13.01.2018 r. 

Od 14.01.2018r. 

30 km FT 90,00 zł 110,00 zł 160,00 zł 200,00 zł

7 km CT 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 100,00 zł

50 km CT 100,00 zł 130,00 zł 180,00 zł 250,00 zł

25 km CT 90,00 zł 110,00 zł 160,00 zł 200,00 zł

12 km CT 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 100,00 zł



Opłaty startowe dla uczestników biorących udział w 2 lub 3 biegach Worldloppet:

DYSTANS
Od 01.09.2017 r.
do 30.09.2017 r.

Od 01.10.2017 r. 
Do 30.11.2017 r.

Od 01.12.2017 r. 
do 13.01.2018 r.

Od 14.01.2018 r.

30 km FT i 50 km CT 170,00 zł 220,00 zł 320,00 zł 420,00 zł

25 km CT i 50 km CT 170,00 zł 220,00 zł 320,00 zł 420,00 zł

30 km FT i 25 km CT 160,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 380,00 zł

30 km FT, 50 km CT, 25 km CT 250,00 zł 320,00 zł 470,00 zł 620,00 zł

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

• numer startowy
• medal pamiątkowy
• ubezpieczenie NW
• posiłek regeneracyjny na mecie, oraz punkty odżywcze na trasie odpowiednio do dystansu (Worldloppet)
• w dniu biegu bezpłatny transport autobusem Szklarska Poręba - Polana Jakuszycka - Szklarska Poręba
• profesjonalną obsługę medyczną
• pakiet startowy (zróżnicowany w zależności od dystansu)
• możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie
• elektroniczny pomiar czasu
• dokładne oznakowanie trasy i zabezpieczenie przez organizatorów i wolontariuszy
• elektroniczny dyplom do pobrania na stronie: www.bieg-piastow.pl.

WAŻNE:
1. Zawodnicy, którzy w 41. Biegu Piastów zajęli miejsca od 1 - 6 (pierwsze 6 kobiet i mężczyzn w kategorii open)

na dystansach Worldloppet, są zwolnieni z opłaty startowej. 
2. Zdobywcy Wielkiego Szlema 2017, którzy zapiszą się do 31.10.2017 r. na 50 km CT otrzymają na ten bieg

numer startowy z imieniem,nazwiskiem oraz dopiskiem "ZDOBYWCA WIELKIEGO SZLEMA 2017".
3. Dla osób powyżej  65 roku życia (urodzonych w 1952 r.  i  wcześniej)  obowiązywać będzie przez cały okres

zapisów pierwsza opłata startowa. 
4. Płatność tylko za pomocą systemu "Dot Pay" lub w biurze Biegu Piastów.
5. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika biegu, który startuje na tym samym

dystansie do 13.02.2018, po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.

6. Zmiany dystansu można dokonać do 13.02.2018 po wcześniejszym:
 zgłoszeniu mailowym (zawodnicy@bieg-piastow.pl),
 wniesieniu opłaty w wysokości 20 zł,
 opłaceniu różnicy w opłacie startowej (nadwyżki w opłacie startowej nie będą zwracane).

7. W przypadku zmiany dystansu zawodnik odbiera pakiet startowy odpowiedni do dystansu na jaki się przepisał.
8. Faktury VAT będą wystawiane na prośbę uczestnika w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia. 

Prośbę dot. wystawienia faktury wraz z danymi należy przesłać na adres mailowy: biuro@bieg-piastow.pl.

VIII. START I POMIAR CZASU
• Start falowy odbywać się będzie w odstępach czasowych. 
• Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych.
• Każdy uczestnik musi przejść przez kontrolę przy wejściu do sektora startowego. 
• W wyjątkowej sytuacji, zawodnik ma możliwość startu z dalszego sektora, niż ma przydzielony numer startowy

po uprzedniej zgodzie sędziego)
• Pominięcie kontroli lub start z niższego sektora będzie skutkować dyskwalifikacją.
• Wejście do sektorów 1 i 2 zostanie zamknięte na 10 minut przed planowaną godziną startu.



• Zawodnicy niepełnosprawni z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności startują 10 minut przed pierwszym
sektorem i  mają liczony czas netto.  Uczestnik  niepełnosprawny może również startować z  przydzielonego
sektora na podstawie uzyskanych wyników, lecz musi tę opcję zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

• Start z nie swoim numerem startowym (czipem) będzie groził dyskwalifikacją.
• Pomiar czasu będzie wykonywany z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym. Czas będzie

liczony netto z wyjątkiem pierwszych pięćdziesięciu zawodników przekraczających linię mety.

IX. PRZYDZIELANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Sektory startowe będą przydzielane na podstawie:

 wyników z trzech ostatnich lat w biegach Worldloppet,
 wyników z innych biegów zimowych na podobnym dystansie.

2. Zawodnik który zmieni dystans zostanie poddany ponownej weryfikacji przy przydzielaniu numerów startowych.
3. Nieoficjalna  lista  startowa  z podanymi numerami  sektorów,  zostanie  opublikowana  19.02.2018  r.  od  tego

momentu obowiązuje trzydniowy termin reklamacji, po tym terminie zażalenia nie będą uwzględniane. 
4. Po zakończonym czasie reklamacji zostanie ogłoszona oficjalna lista startowa z przypisanymi numerami startowymi.
5. W przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń, uczestnik ma możliwość zapisania się w okresie reklamacji i później

ale tylko do ostatniego sektora startowego.

X. SZATNIA I DEPOZYT
1. Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu. 
2. Oznakowany numerem startowym worek, można zostawić w depozycie (worki będą do pobrania w depozycie).
3. Po okazaniu numeru startowego zawodnik ma możliwość, w każdej chwili, odebrać swój worek. 
4. Podpisane worki  z  rzeczami,  pozostawione na starcie,  zostaną przewiezione do depozytu,  skąd  można  będzie

odebrać je po biegu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

XI. PROTESTY
Protesty należy składać w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w
języku polskim lub angielskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 400 złotych. W przypadku
uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się
w okolicy biura zawodów na Polanie Jakuszyckiej. 

XII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

INTERFERIE Sport Hotel Bornit, Ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

Od 23.02 – 01.03.2018 r. 09:00 – 13:00 oraz 14:00 – 18:00

2.03.2018 piątek 07:30 – 13:00 oraz 14:00 – 20:00

3.03.2018 sobota 07:00 – 13:00 oraz 14:00 – 20:00

4.03.2018 niedziela Od 07:30 – 11:45

Numer startowy zostanie wydany tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 
W  przypadku  odbioru  numeru  startowego  za  inną  osobę,  należy  okazać  dowód  tożsamości  oraz  przedstawić
wypełnioną zgodę na odbiór pakietu startowego, wzór stanowi  załącznik nr 2., dostępny na stronie organizatora:
www.bieg-piastow.pl.
Dzień przed otwarciem biura wydawania numerów, mailowo zostanie przesłana indywidualna karta zgłoszeń, należy
sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają. Wskazane jest wydrukowanie karty i  przyniesienie jej podpisanej do
biura, co znacznie skróci czas obsługi.
Pakiet startowy wraz z numerem należy odebrać najpóźniej 15 minut przed startem danego dystansu.  Pakiety
nieodebrane w tym terminie pozostają w dyspozycji organizatora.



XIII. DEKORACJE I NAGRODY
Podczas zawodów zostaną przeprowadzone następujące dekoracje:

1. Generalna kobiet i mężczyzn miejsca OPEN 1-6: trofea sportowe, nagrody rzeczowe
2. Dodatkowo na dystansie 50 km CT:

• generalna kobiet i mężczyzn OPEN 1-3: nagrody finansowe
• w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3: trofea sportowe

- K/M 20 (1998 - 1989),
- K/M 30 (1988 - 1979),
- K/M 40 (1978 - 1969),
- K/M 50 (1968 - 1959),
- K/M 60 (1958 - 1949),
- K/M 70 (1948 - 1939),
- K/M 80 (1938 i starsi)

• Mistrzostwa Polski Amatorów kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 - trofea sportowe
3. Na dystansach 50km CT, 30km FT, 25km CT:

• najlepszy Polak i najlepsza Polka: trofea sportowe

• najstarszy i najmłodszy zawodnik: trofea sportowe

• Worldloppet Masters miejsca 1-3: trofea sportowe

4. Branżowe (wg odrębnych regulaminów)

Zdobywcy nagród w kategorii OPEN poszczególnych biegów będą dekorowani w kategoriach wiekowych.
• Wszystkie nagrody finansowe będą wypłacane w złotówkach.
• Nagrody finansowe będą wypłacane na wskazane osobiste konto bankowe najpóźniej 30 dni po prawidłowym

wypełnieniu danych niezbędnych do wykonania przelewu. (Nagrody finansowe nie będą wypłacane gotówką)
• Nagrody finansowe będą wypłacane po odliczeniu 10% podatku zryczałtowanego.
• W przypadku miejsca  ex-  aequo,  obie  nagrody będą zsumowane, następnie  podzielone i  każdy zawodnik

otrzyma 50% wartości nagrody.
• W  przypadku  nieobecności  na  ceremonii  dekoracji  nagroda  rzeczowa  zostanie  utracona,  a  nagroda

pieniężna zmniejszona o 20%.

XIV. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
2. Kategorie wiekowe:

 K/M 20 (1998 – 1989),
 K/M 30 (1988 – 1979),
 K/M 40 (1978 - 1969),
 K/M 50 (1968 - 1959),
 K/M 60 (1958 - 1949),
 K/M 70 (1948 - 1939),
 K/M 80 (1938 i starsi)

3. Klasyfikacja branżowa (zgodnie z zaznaczoną w formularzu zgłoszeń)

XV. WYNIKI
Wyniki nieoficjalne obowiązują od momentu wywieszenia ich na tablicy wyników. Uczestnik ma 15 minut na zgłoszenie
wszelkiego rodzaju protestów i uwag. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Po ukończeniu biegu wyniki będzie można sprawdzić:

 na tablicy świetlnej w rejonie mety,
 w namiocie info (po przyłożeniu numeru z chipem do anteny czytnika),
 w wiadomości SMS wysłanym na podany podczas rejestracji numer telefonu,

Wszelkie  reklamacje  i  niezgodności  należy  niezwłocznie  zgłaszać  komisji  sędziowskiej  osobiście,  telefonicznie  lub
smsowo pod nr. Tel: +48 602 722 968 lub mailowo pod adresem: sport@datasport.pl.



XVI. TRANSPORT
Na trasie Szklarska Poręba – Jakuszyce – Szklarska Poręba w dniach 2-4.03.2018 r. będą kursowały bezpłatne autobusy.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie umieszczony tydzień przed zawodami na stronie internetowej www.bieg-piastow.pl.
Zawodników  przyjeżdżających  indywidualnie  oraz  kibiców  prosimy  o  korzystanie  z  autobusów  lub  pociągów
kursujących na trasie Szklarska Poręba Górna – Szklarska Poręba Jakuszyce. Parkingi na terenie Jakuszyc są płatne.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Do 19.02.2018 r. na stronie internetowej www.bieg-piastow.pl zostaną opublikowane informacje dotyczące:

 szczegółowego rozstawienia i startów sektorów,oznakowania tras (kolor),
 rozmieszczenia punktów żywieniowych na trasach biegów Worldloppet,
 rozkładzie jazdy autobusów darmowych,
 harmonogram ceremonii dekoracji.

2. UWAGA! Przepisy dotyczące długości kijów będą obowiązywały zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym
(Rozdział II, 343. Odpowiedzialność Zawodników; 343.8.1).

3. Biegi  na  dystansach  30km  FT,  25km  CT  oraz  50km  CT  odbywają  się  zgodnie  z  "Narciarskim  Regulaminem
Sportowym" (2017).

4. Zawodnicy  mają  obowiązek  szanować  środowisko  naturalne!  Bezwzględnie  zabrania  się  zanieczyszczać  trasy
zawodów, poza wyznaczonymi strefami gdzie będą znajdować się punkty żywieniowe. Zaśmiecanie trasy będzie
groziło dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

5. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a
ze swoim wynikiem.

6. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.
7. W przypadku złych warunków pogodowych/braku śniegu organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu.
8. W przypadku odwołania biegu, komitet organizacyjny zapewnia uczestnikom, którzy opłacili zgłoszenie w 42. Bieg

Piastów i zapiszą się do 30.09.2018 na 43. Bieg Piastów, 50 % zniżki na tym samym dystansie.
9. Zawodnicy,  którzy  zajmą miejsca  1-6  w kategorii  Open  na  dystansie  25km CT,  50km CT  oraz  30km  FT,  po

ukończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym.
10. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie,  o których zobowiązany jest  poinformować

wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura
Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


