Regulamin
XV BIEG BEJORÓW
„Mistrzostwa Bejorów w biegu pod górę”
22 października 2017 r. (niedziela)
ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze
www.biegbejorow.pl
PARTNERZY
Gmina Rytro
Nadleśnictwo Piwniczna
Hotel Perła Południa ***
Visegrad Maraton Rytro
PARTNER AKCJI CHARYTATYWNEJ
Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu
www.sc.org.pl
1. TERMIN I MIEJSCE
Bieg Bejorów odbędzie się 22.10.2017 r. (niedziela) w Rytrze – Roztoka Ryterska – Kramarka.
Start biegu o godz. 11.00
Zapisy na Bieg należy dokonywać elektronicznie przed Biegiem, korzystając z formularza
znajdującego się na stronie www.biegbejorow.pl do dnia 18 października 2017 r. (środa) do godz.
23:59. Po tym terminie zapisy wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu Biegu.
Weryfikacja zawodników, opłaty startowe, złożenie oświadczeń, zgód rodziców, odbiór
numerów startowych – w dniu Biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 10.30 –
Rytro, Roztoka Ryterska, przy parkingu koło Leśniczówki
Start: „Chesterówka” Roztoka Ryterska godz. 11.00,
Meta: Kapliczka pod Kramarką
2. TRASA
Dystans: 4,75 km (4750 m)
Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.
Limit czasu: 1,5 h;
Pomiar czasu: elektroniczny
Oznaczenie trasy - co 1km;
Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego.
Bieg Bejorów jest 3-krotnym zdobywcą Brązowej Kozicy w plebiscycie na najlepszy bieg górski
typu alpejskiego w Polsce (2012, 2013, 2014) organizowanym przez portal BiegiGórskie.pl.
Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m

Bieg pod Kramarkę

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
a. W Biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy zarejestrują się za pomocą
elektronicznego formularza zgłoszeń (dostępny na stronie www.biegbejorwo.pl).
Zawodnicy biorą udział w Biegu na własna odpowiedzialność.
b. Osoby niepełnoletnie startują tylko i wyłącznie za pisemną „Zgodą Rodziców”
(opiekunów prawnych). Treść „Zgody” do pobrania ze strony Biegu lub w Biurze
Zawodów. Brak pisemnej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem osoby
nieletniej do startu.
c. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.
d. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
e. Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu Biegu na Leśniczówce (Roztoka
Ryterska).
f.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do
koszulki.

g. Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń.

h. Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie Biegu.
Zabronione jest porzucanie na trasie lub mecie opakowań po żelach, batonach,
izotonikach itp.
i.

Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu koło Leśniczówki.
Zabroniony jest wjazd do lasu jakimkolwiek pojazdem mechanicznym (z
włączonym silnikiem). Wjazd tylko dla pojazdów oznaczonym „Pojazdem Techniczny”
Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie stanowiło naruszenie prawa i
skutkowało dyskwalifikacją.

j.

Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

k. Organizator nie przewiduje tworzenia osobnych kategorii dla biegaczy i zawodników
nordic walking.
l.

Nie jest dopuszczalne startowanie na rowerach.

m. Zawodnicy startujący z czworonogami przypiętymi na smyczy nie będą uwzględniani w
klasyfikacji generalnej, w przypadku gdyby zajęli miejsca nagradzane.
4. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenie do Biegu prowadzone są na stronie www.biegbejorow.pl po ówczesny
zapoznaniu się z Regulaminem Biegu Bejorów oraz ze Statutem Bejorów Kramarki, co by
uniknąć ciężkiego szoku w momencie konfrontacji z rzeczywistością Bejorskiego biegania.
Do Biegu Bejorów zostaną dopuszczone osoby, które zgłosiły swój udział po przez
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia oraz dokonały opłaty startowej na
podany poniżej numer konta bankowego.
Wyciągi bankowe sprawdzane będą wyłącznie raz w tygodniu.
Weryfikacja zgłoszeń — w dniu Biegu pod Leśniczówką od godz. 9.00 do 10.30.
Formularz zgłoszeniowy każdego zawodnika musi być własnoręcznie podpisany w dniu
Biegu w Biurze Zawodów.
Bieg Bejorów jest imprezą charytatywną. Nie zarabiamy na nim ani 50 gr. A ponieważ
koszty przeprowadzenia całej akcji są dość spore, bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby
wszyscy uczestnicy wnieśli opłatę startową, przez co w pewnym stopniu
sfinansowalibyście koszty organizacyjne.
Opłata startowa do dnia 15 października wynosi:
20 zł – młodzież powyżej 16 lat oraz dorośli
10 zł – dzieci i młodzież do lat 16
Opłata startowa po dniu 15 października i w dniu Biegu wynosi:
30 zł – młodzież powyżej 16 lat oraz dorośli
20 zł – dzieci i młodzież do lat 16
Osoby płacące w ostatnim tygodniu zobowiązane są do posiadania ze sobą w dniu Biegu
potwierdzenia wpłaty.
Opłatę startową należy wpłacać do Banku Spółdzielczego w Piwnicznej — Zdrój z tytułem
wpłaty „IMIĘ I NAZWISKO”:
Uczniowski Klub Sportowy „Ryter”
Rytro 8 33-343 Rytro
Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001

Opłata nie podlega zwrotowi. Organizator nie przewiduje zwolnień z opłaty startowej.
5. KLASYFIKACJA
Generalna kobiet i mężczyzn.
Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
Wyniki będą umieszczone na stronie Biegu: www.biegbejorow.pl
6. NAGRODY i UPOSAŻENIE
Jako że Bieg Bejorów ma trochę inny charakter niż większość biegów, a dodatkowo jest
on imprezą charytatywną, zwycięzcy nie są premiowani nagrodami, a już zdecydowanie
nie pieniężnymi.
Byłoby to szalenie niesprawiedliwe, żeby tylko kilka osób uznać za „wygranych”. Na
Biegu Bejorów każdy jest zwycięzcą  Jeśli w to nie wierzysz, to przyjedź i sprawdź.
Być może jakiś sponsor ufunduje puchary dla pierwszej „trójki” wśród kobiet i
mężczyzn, co jednak na dzień dzisiejszy jest wielką niewiadomą — jak wiele rzeczy na
Biegu Bejorów.
Każdy uczestnik, który dobiegnie/dotrze/ zostanie wepchnięty na Kramarkę do 350.
miejsca otrzyma wyjątkowy, bejorski medal, zaprojektowany i wykonany specjalnie na
nasz Bieg.
Po Biegu na Kramarce czekać będzie gorąca herbata.
Po Biegu, ale już na dole (Hotel Perła Południa ***) przewidziany jest ciepły posiłek
oraz słodkie małe co nie co.
Z racji na jubileuszową, XV edycję Biegu Bejorów, a także wyjątkową dla nas w tym
roku akcję charytatywną oraz przewidziane jubileuszowe „atrakcje”, zakończenie Biegu
odbędzie się przy Hotelu Perła Południa *** w Rytrze. W zależności od pogody bądź pod
chmurką bądź pod dachem. O wszystkim będziemy informować na stronie Biegu i na
profilu FB-owym.
Po zakończonym Biegu wśród wszystkich uczestników będą rozlosowywane nagrody
rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród. Informacje o
nagrodach będą podawane i aktualizowane na stronie Biegu.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jak każda edycja Biegu, także i XV Bieg Bejorów jest imprezą bardzo kameralną,
klimatyczną, przyjacielską, wręcz rodzinną, a co najważniejsze charytatywną. Dodając do
tego specyficzny charakter Bejorskiego biegania, Organizator usilnie zachęca do zapoznania
się z historią Biegu. Nikt nie chce, żeby osoby startujące były zawiedzione albo
rozczarowane 
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już przy wietrze, w
deszczu, śniegu, w cieple i chłodzie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji.
Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za
rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Organizator stwarza możliwość dowozu depozytu ze startu do mety.

Organizator po Biegu zapewnia uczestnikom gorący posiłek. Zawodnicy będą poproszeni
jedynie o to, aby spod Leśniczówki na Małej Roztoce przemieścić się pod Hotel Perła
Południa*** na Wielkiej Roztoce 
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Wszelkie wątpliwości na tle niniejszego Regulaminu, jak również powstałe w trakcie
imprezy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Biegu.
HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW
(program i godziny mogą ulec drobnej zmianie)
9.30 -10.30 – zapisy, weryfikacja zawodników, odbiór numerów na parkingu przy Leśniczówce
10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z parkingu na linię startu
11.00 - START XV Biegu Bejorów
12.30 - 13.15 - zejście z Kramarki na parking pod Leśniczówką oraz przejazd do Hotelu Perła Południa
13.30 - 14.00 - gorący posiłek (pod chmurką albo pod dachem)
w trakcie posiłku – licytacja gadżetów i zbiórka pieniędzy na akcję charytatywną
14.00 – dekoracja zwycięzców

14.30 – 15.30 – Koncert kapeli „Ciupaga” – finalisty programu „Mam talent”
15.30 – 16.00 - losowanie nagród
16.00 — środa tydzień później — powoli zbieramy się do domów
Po Biegu, jak co roku, odbędzie się bejorska posiadówka wszystkich Bejorów, trwająca do
ostatniego Bejora. Bieg Bejorów to impreza rodzino - przyjacielska, dlatego każdy był, jest i zawsze
będzie mile widziany i zachęcany do wspólnego spędzania tego październikowego popołudnia.
Będziemy mieć coś do jedzenia i coś do picia. Chętnie pogadamy z każdym na każdy temat.

