
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADOSTOWA  TRAIL 
18 WRZEŚNIA 2022 R. 

 

REGULAMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Organizator:  

 

Fundacja „Szlachetne Serce”  

Kamieniec 16  

26-010 Bodzentyn  

KRS: 0000550297 

REGON: 361137417 

NIP: 6631870475 

 

2. Cele imprezy:  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

Promocja zdrowia 

Promocja Województwa Świętokrzyskiego 

Propagowanie Gór Świętokrzyskich 

 

3. Termin i dystans 

Radostowa Bieg Trailowy odbędzie się na dwóch dystansach :  

Klonówka -  20 km 18.09.2022 10:00 ( limit 5 godzin) 

Przełom Lubrzanki -  12 km 18.09.2022 10:10 (limit 4 godziny) 

Linia startowa zostaje zamknięta po 5 minutach od strzału startera 

 

4. Biuro zawodów, Start/Meta 

 

Park Rozrywki i Miniatur 

SABAT KRAJNO 

Krajno Zagórze 43C 

26-008 Górno 

 

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 9.00 - 9.50 

 

 

5. Warunki uczestnictwa 

5.1  Uczestnikiem może zostać każda osoba, która do dnia 18.09.2022  roku ukończy 18 lat 

5.2  Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na    

własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w 

biegu. 

5.3  Wszyscy zawodnicy dystansów muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. 

5.4 Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości 

(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia. 

5.5 Odbiór pakietu startowego za osobę trzecią nie jest możliwy 

5.6 Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane, ani rozsyłane w terminie 

późniejszym. 

5.7 Zejście z trasy możliwe jest tylko na punktach odżywczych po poinformowaniu o tym 

fakcie obsługi zawodów. 

5.8 Transport osób schodzących z trasy jest organizowany tylko w kryzysowych sytuacjach. 

5.9 Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym 

miejscu niczym nie przesłonięty ani nie zmodyfikowany. 



5.10 Nie dopuszcza się startu zawodników z psami ani wózkami na żadnym dystansie. 

5.11 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu 

 

6. Zgłoszenia 

6.1 Zgłoszeń online można dokonywać do 12.09.2022r. do godziny 24:00 przy pomocy 

elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej  

6.2. po 12.09.2022 r. zapisy możliwe są jedynie w biurze zawodów w dniu zawodów, do 

wyczerpania pakietów startowych, w zwiększonej opłacie 

6.3 Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze Zawodów 

6.4 Dokładne terminy i godziny funkcjonowania Biura Zawodów podane będą na stronie  

6.5 Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i 

uiściła opłatę startową do dnia 12.09.2022 r. brak wpłaty skutkuje usunięciem z listy 

startowej.  

 

7.1  Opłata startowa 

Wysokość opłaty startowej do 12 września 2022 roku: 

Klonówka -  20 km    100 zł 

Przełom Lubrzanki -  12 km    50 zł 

 

Wysokość opłaty startowej w biurze zawodów: 

Klonówka -  20 km    110 zł 

Przełom Lubrzanki -  12 km    60 zł 

 

 

opłatę należy uiścić na nr konta bankowego : 

Fundacja Szlachetne Serce 

93 2030 0045 1110 0000 0284 6060 

tytułem : RT22 - dystans - imię i nazwisko  

 

7.2 Opłata startowa nie podlega zwrotowi 

7.3 Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich 

trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego 

7.4 W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje 

zwrot wpisowego. 

7.5 W ramach wpisowego organizator zapewnia 

start w zawodach oraz obsługę trasy 

• ubezpieczenie PZU OC 

• dostęp do toalet przed i po starcie w zawodach 

• numery startowe 

• napoje i wyżywienie na trasie biegu 

• posiłek regeneracyjny po zawodach 

• zabezpieczenie medyczne 

• obsługę sędziowską 

• statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych 

• medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg 

• inne świadczenia w miarę możliwości organizatora 

 

 



8.  Trasy 

8.1. Dostępne trasy są to pętle o dystansach:  

Przełom Lubrzanki -  12 km ( powrót przy Bufecie 1 na Przełomie Lubrzanki) 

Klonówka 20 km (powrót przy Bufecie 2 na Górze Klonówce) 

 

8.2 Trasy biegu prowadzi czerwonym szlakiem turystycznym Pasma Masłowskiego 

8.3 W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy 

mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku 

łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe, a w skrajnych 

wypadkach dyskwalifikacja. 

8.4 Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu tasiemkami  ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku. 

8.5 Dokładny przebieg i profil trasy znajduje się na stronie internetowej 

 

9.  Punkty odżywcze i kontrolne 

9.1 Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy którzy nie pojawią się 

na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu 

9.2 Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną 

sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się 

poleceniom obsługi  

9.3 W przypadku niezastosowania się do poleceń obsługi zawodnik wobec którego będzie 

konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a 

organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika 

9.4  

Bufet 1 – ok. 6 km Przełom Lubrzanki  

• woda, napój izotoniczny 

• owoce, słodycze, suchy prowiant 

Bufet 2 – ok. 10 km (Góra Klonówksa) 

• woda, napój izotoniczny, cola 

• owoce, słodycze, suchy prowiant 

 

10. Depozyt 

10.1 Na starcie będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje 

rzeczy. 

11. Zasady rywalizacji 

11.1 Wszystkich zawodników na trasie obowiązują 

o zasady fair-play, 

o  zakaz ingerowania w oznakowanie trasy 

o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w 

miejscach przekraczania dróg publicznych 

o obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za 

kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb 

zabezpieczających trasę biegów z ramienia Organizatora, 

o  zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów, 

o  zakaz zaśmiecania trasy 

o zakaz niszczenia przyrody. 

 

12. Klasyfikacje 



12.1  

Przełom Lubrzanki -   12 km 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 

najlepszych zawodników oraz 3 najlepsze zawodniczki 

12.2  

Klonówka - 20 km 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 3 

najlepszych zawodników oraz 3 najlepsze zawodniczki 

 

13.  Nagrody 

13.1 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na wszystkich dystansach): statuetki oraz 

nagrody rzeczowe 

 

14.  Kary i dyskwalifikacje 

14.1 Organizator i przedstawiciele organizatora mają prawo do ukarania zawodnika w 

trakcie lub po biegu za następujące przewinienia: 

o Skracanie lub schodzenie z wyznaczonej 

o Śmiecenie  

o Zaniechanie pomocy innym uczestnikom w razie wypadku 

o Zasłonięty numer startowy  

o Nieuprzejmość, niestosowne zachowanie wobec obsługi / innych uczestników biegu 

o Oszukiwanie (np. zamiana numerów startowych, korzystanie z "transportu" w trakcie 

biegu) 

o Nie stosowanie się do zaleceń obsługi, organizatora, służb porządkowych, służb 

medycznych) 

o  Inne przewinienia nie wymienione w Regulaminie pozostają do decyzji Organizatora. 

W przypadkach dyskwalifikacji opłata startowa nie będzie zwracana. 

 

15. Postanowienia końcowe 

15.1 Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w 

przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody 

15.2 Zawodnik startując w wydarzeniu Radostowa Bieg Trailowy wyraża zgodę do 

wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji oraz przetwarzania danych osobowych 

podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów 

15.3 Organizatorzy wydarzenia Radostowa Bieg Trailowy zastrzegają sobie możliwości 

zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed 

rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów 

15.4 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorom biegów Radostowa Bieg Trailowy 

 


