
SZLEM KARPACKI - I  edycja 2022

REGULAMIN

1. Organizatorami cyklu pod nazwą: SZLEM KARPACKI (dalej także: cyklu) są:

- Fundacja  Bieg  Rzeźnika  z  siedzibą  w  Gliwicach  -  Organizator  X

ultraMaratonu Bieszczadzkiego, 

- Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności “Murawa” z siedzibą

w Myślenicach - Organizator Turbacz Summer Trail 

- Fundacja  Festiwal  Biegów z  siedzibą  w  Niskowej  -  organizator  13.

Festiwalu Biegowego

2. Niniejszy regulamin dotyczy warunków uczestnictwa oraz okresla klasyfikację

Cyklu. 

3. W skład cyklu w roku 2022 wchodzą następujące biegi:

- Turbacz Summer Trail, 25-26 czerwca 2022

- 13. Festiwal Biegowy, 9-11 września 2022

- X ultraMaraton Bieszczadzki, 8 października 2022 roku, 

4. Warunkiem  ukończenia  Cyklu  jest  ukończenie  przynajmniej  jednego

(dowolnego)  biegu  odbywającego  się  w  ramach  każdego  ze  wskazanych

wydarzeń biegowych. 

5. Deklarację udziału w cyklu należy zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy

TUTAJ 

6. Poza  opłatami  związanymi  z  indywidualnymi  zawodami  w  cyklu,  udział  w

rywalizacji w Cyklu nie wiąze się z zadnymi dodatkowymi kosztami. 

5. Wszyscy, którzy  ukończą  Karpacki  Szlem  otrzymają  pamiątkowe  kubki

termiczne oraz ręczniki.

6. Dodatkowo,  osoby które najszybciej  w swoich  kategoriach ukończą 68km

podczas  Turbacz  Summer  Trail,  Bieg  7  Dolin  61  km  oraz  ultraMaraton

Bieszczadzki  na  dystansie  52km  (68+61+52)  będą  klasyfikowane  w

następujących kategoriach wiekowych: 

- Kobiety U-40 (roczniki 2004-1983),

- Kobiet U-50 (roczniki 1982 - 1973),

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbQmYSU0PBzfVUkqQiCi9XW9kUeoy9o9RnqNZARYXdsEHb8g/viewform


- Kobiet 50+  (roczniki 1972 i starsi),

- Mężczyzn U-40 (roczniki 2004-1983),

- Mężczyzn U-50 (roczniki 1982 - 1973),

- Mężczyzn 50+  (roczniki 1972 i starsi).

7. W  klasyfikacji  68+61+52  będzie  uwględniana  suma  czasów  ukończenia

biegów wchodzących w skład Cyklu. 

8. Trzy  pierwsze  osoby w klasyfikacji  68+61+52 w każdej  kategorii  wiekowej

nagrodzone zostaną nagrodami  finansowymi.  Klasyfikacja  OPEN nie  jest

prowadzona.

9. Pełna  klasyfikacja  zostanie  opublikowana  po  dotarciu  na  metę  ostatniego

uczestnika X ultraMaratonu Bieszczadzkiego. 

10. Upominki  dla  wszystkich  uczestników  Cyklu  oraz  dekoracja  najlepszych

zawodników Cyklu w klasyfikacji  68+61+52 odbędzie w ramach dekoracji X

ultraMaratonu Bieszczadzkiego. 

11. Upominki oraz nagrody nie będa wysyłane!

12. Pytania dotyczące Regulaminu Cyklu oraz samego cyklu nalezy kierować e-

mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl.

13. W  przypadku  pytań  dotyczących  poszczególnych  biegów  wchodzących  w

skład Cyklu, pytania należy kierować  bezpośrednio do Organizatora biegu:

- Turbacz Summer Trail:   biuro@wintertrail.pl

- 13 Festiwal Biegowy:  info@festiwalbiegow.pl

- X ultraMaraton Bieszczadzki: biuro@biegrzeznika.pl

14. Klasyfikacja cyklu będzie prowadzona bez względu na warunki atmosferyczne

oraz inne czynniki zewnętrzne. 

15. W przypadku  odwołania  którejkolwiek  z  imprez,  zmiany trasy/dystansu  lub

zmiany terminu jej rozgrywania, klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona w

oparciu o wyniki pozostałych biegów. 
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