
 

 

I PUCHAR KORONY USTRZYCKICH GÓR –  

REGULAMIN 

 

Trial bieg górski 33 km – 25.10.2020r. - Niedziela 

1. CELE:  

-  promocja Ustrzyk Dolnych i Bieszczadów, 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku                         

i rekreacji ruchowej. 
 

2. ORGANIZATOR:  

1.Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

2.Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 

3.Starosta Powiatu Bieszczadzkiego 

4.Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych 

5.Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych 

6.Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych 

7.Placówka Straży Granicznej w Krościenku 

8.Ochotnicza Straż Pożarna 

9.Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne 

10.Cool Sport Team 

11.Gościniec Strwiąż 

12.Stowarzyszenie Bieszczadzki Bieg Lotników 

13.Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych 

14.Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne “Źródła Karpat” w 
Ustrzykach Dolnych 
 

 



3. TERMIN, BIURO ZAWODÓW oraz MIEJSCE STARTU i METY:    

a/ termin zawodów: 25.10.2020,   
b/ biuro zawodów: Hala Sportowa, biuro czynne od godz. 7.30 
c/ miejsce STARTU: Rynek    
d/ miejsce METY: Rynek 

Zapisy drogą elektroniczną na adres: kepasport.pl w terminie:  
opłaty startowe dotyczą do dnia 12.10.2020, do dnia 20.10.2020 i w dniu zawodów 
25.10.2020 

• wpisowe do 12.10.2020 – 50,00 zł 

• wpisowe do 20.10.2020 – 65,00 zł  
(Tylko wpłata do 20 października gwarantuje możliwość odbioru pakietu startowego) 

• wpisowe w dniu zawodów 25.10.2020 –85,00 zł 

limit zgłoszonych zawodników: 150 zawodników/ zawodniczek 

 

W ramach pakietu zawodnik otrzyma : 

Pamiątkowy medal, numer startowy, posiłek na mecie,  punk żywieniowy                      

na Holicy, obsługę medyczną, możliwe gadżety od sponsorów. 
 

RABATY:  

• małżonkowie - rabat 10%;  rodziny /trzy osoby/ rabat 15%  

• zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat - 10%  

• zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł 

 

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. 

Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów. 



 

Biuro, depozyty, szatnie, toalety  i prysznice, parking: Hala Sportowa przy SP Nr 

1 ul. 29 Listopada 19 A.  

Pozostałe  informacje można uzyskać u Dyrektora zawodów: Dariusz Grządziel, 

tel. 728   303   969 lub w Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w 

Ustrzykach Dolnych, tel. 13   471 11 30; 662   126 104, e-mail: 

cit@ustrzyki-dolne.pl. Szczegółowe informacje podawane są na stronie   

www.visitustrzyki.pl. Na stronie visit i fb BCTiP dostępne są wszystkie regulaminy imprez: 

Rajd turystyczny Pucharu Korony Ustrzyckich Gór, Mistrzostwa Bieszczadów Nordic Walking i 

Trial górski. 

 

4. ZAWODY I TRASA :  

 

a/ bieg – dystans  (33 km);  trasa nieatestowana; oznaczenia trasy co 2 km, 

charakterystyka trasy: 25 % asfalt / 75 % teren  

Start: godz. 8.00  

Limit czasu: 8.0 godzin (limit czasu dla punktu pomiarowego na Holicy 12 km -  

4 godz.)  

 

KLASYFIKACJE: OPEN 

 

• klasyfikacja OPEN  kobiet, 3 najlepsze 

• klasyfikacja OPEN  mężczyzn, 3 najlepszych 

 

KLASYFIKACJE: klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn 

(M):  

• K-J, M-J – roczniki 2001 i młodsze  

• K-20, M-20 – roczniki 2000-1991  
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• K-30, M-30 – roczniki 1990-1981  

• K-40, M-40 – roczniki 1980-1971  

• K-50, M-50 – roczniki 1970-1961  

• K-60, M-60 – roczniki 1960 i starsze 

 

NAGRODY : 

Kategorie Kobiet i Mężczyzn 

- I Miejsce   1000 zł 

- II Miejsce    700 zł 

- III Miejsce   300 zł 
 

Kategorie Wiekowe Kobiet i Mężczyzn: Puchary za I, II, III miejsce. 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW IMPREZY:  

a) Każdy uczestnik imprezy winien stosować się do poleceń Policji oraz Służby 

Porządkowej Organizatora, a w szczególności:  

• zawodnicy podczas biegu poruszają się po wyznaczonej trasie imprezy zgodnie                

z jej oznakowaniem na odcinkach dróg, tam gdzie odbywa się ruch pojazdów 

zawodnicy winni poruszać się po lewej stronie drogi, chyba że polecenia 

uprawnionych Służb nakazują inaczej, 

 • w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy 

imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy 

Policji i Służby Porządkowej Organizatora,  

• uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd 

pojazdom Policji, Straży Pożarnej, Służb Medycznych, Służb Porządkowych               

oraz pojazdom Organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy,  



• o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni 

powiadomić Policję, Straż Pożarną, Służby Medyczne lub Służbę Porządkową 

Organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych                           

lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym,  

• uczestnicy imprezy przybywający na zawody pojazdami samochodowymi winni 

je zaparkować w miejscach wskazanych przez Organizatora,  

b) Każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady 

przeciwpożarowe a w szczególności:  

• uczestnicy imprezy nie mogą używać otwartego ognia poza miejscami 

wyznaczonymi przez Organizatora,  

• uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani 

używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów 

radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych 

stanowiących bądź mogących stanowić zagrożenie w myśl przepisów 

przeciwpożarowych,  

• uczestnicy imprezy winni przestrzegać zakazu palenia tytoniu,  

• w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy 

imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli 

Straży Pożarnej, Policji i Służby Porządkowej Organizatora,  

• o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy winni powiadomić 

Policję, Straż Pożarną lub Służbę Porządkową Organizatora korzystając z ogólnie 

dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego 

znajdującego się na numerze startowym,  

c) Każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy 

sanitarne i ochrony środowiska a w szczególności:  

• na odcinkach trasy zawodów przebiegającej ścieżkami i drogami leśnymi 



uczestnicy imprezy winni poruszać się ściśle po trasie imprezy wyznaczonej                       

przez Organizatora,  

• podczas zawodów niedopuszczalne jest płoszenie zwierzyny leśnej, 

• uczestnicy zawodów winni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących 

się w rejonie startu/mety imprezy,  

• wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się na trasie zawodów,  

• w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony 

środowiska uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom przedstawicieli Służby Porządkowej Organizatora, Straży Pożarnej                       

i Policji,  

• o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy 

winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub Służbę Porządkową Organizatora 

korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru 

alarmowego znajdującego się na numerze startowym,  

d) Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, 

środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału                  

w zawodach lub zostaną z nich wycofani, gdyby takowe zdarzenie zostało 

ujawnione już podczas trwania zawodów,  

e) Każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy 

porządkowe oraz zasady współżycia społecznego a w szczególności:  

• powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych,  

• powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne,  

• podporządkować się poleceniom Służb Porządkowych Organizatora, Policji                     

i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych.  

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy w razie złej pogody. 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę, 

Organizator przypomina, że numery startowe należy przypiąć na klatce piersiowej 

lub brzuchu w sposób umożliwiający sędziom odczytanie numeru. 

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i 

za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


