
Regulamin Pucharu Fundacji Bieg Rzeźnika 2017

I Organizator

1) Fundacja Bieg Rzeźnika

II Zgłoszenia i kategorie

1) Nie jest wymagane specjalne zgłoszenie do klasyfikacji pucharowej. Zawodnik będzie 
sklasyfikowany w danej kategorii jeśli ukończy co najmniej 3 biegi z podanej niżej listy biegów dla 
danej kategorii.

2) Kategoria „Dystans Długi”:
 Zimowy Maraton Bieszczadzki (na pełnym dystansie maratońskim)

29.01.2017
 Nocny Maraton Rzeźnika,

16.06.2017
 Dzienny Maraton Rzeźnika,

16.06.2017
 Dwumaraton Rzeźnika (liczony podwójnie: oddzielnie jako Nocny i Dzienny maraton)

16.06.2017
 ultraMaraton Bieszczadzki,

7.10.2017

3) Kategoria „Dystans Średni”:
 Zimowy Maraton Bieszczadzki (na dystansie 30km)

29.01.2017
 Rzeźnik ENIGMA,

10.06.2017
 Rzeźniczek Intro,

11.06.2017
 Rzeźniczek,

17.06.2017
 Półultramaraton Bieszczadzki,

7.10.2017

4) Kategoria „Dystans Krótki”:
 Zimowa Bieszczadzka Dycha

29.01.2017
 3xHON

14.06.2017
 Ćwierćultramaraton Bieszczadzki,

7.10.2017

IV Klasyfikacja

1) Podstawą klasyfikacji pucharowej jest suma miejsc w klasyfikacjach generalnych 
kobiet/mężczyzn z 3 najlepszych biegów dla danej kategorii, przy czym:

 osoby o niższej sumarycznej liczbie punktów będą klasyfikowane wyżej, oddzielnie w 
klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

 w przypadku osób o takiej samej liczbie punktów, o kolejności w rankingu decyduje 



sumaryczny czas z 3 biegów wziętych do klasyfikacji punktowej (im niższy czas tym lepiej)

V Nagrody i dekoracja

1) Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn w każdej kategorii klasyfikacji pucharowej
zostanie uhonorowanych pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

2) Organizator dopuszcza wprowadzenie ewentualnych dodatkowych nagród lub wyróżnień, w 
zależności od pozyskanych środków/sponsorów.

3) Ogłoszenie wyników i dekoracja nastąpi dnia 07.10.2017 w Cisnej w trakcie dekoracji po 
V ultraMaratonie Bieszczadzkim.

VI Postanowienia końcowe

1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany 
będą sygnalizowane poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-
mailową.

2) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi 
V ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

3) Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować e-mailowo na 
adres biuro@maratonbieszczadzki.pl


