
 
 

Bielawa, dnia 6 września 2017 r. 

 

BIEG GLADIATORA - ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SERIACH ELITE 

Dystans NORMAL I EXTREME 

1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem Biegu Gladiatora jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. 

2. MIEJSCE I TERMIN BIEGU: 

 Jezioro Bielawskie, teren OWW Sudety w Bielawie, ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa 

 Start zawodów (pierwsza seria) 

- 16.09.2017 r. dystans Normal ok. 7 km. godz. 9: 15 (seria 1) 

- 17.09.2017 r. dystans Extreme ok. 11 km. godz. 9: 30 (seria 1)  

3. ZASADY SERII ELITE W BIEGU GLADIATORA: 

 Zawodnicy są obowiązani pokonywać przeszkody samodzielnie, 

 Zakazana jest jakakolwiek pomoc innych zawodników, kibiców lub osób z 

zewnątrz (przypadki sporne rozstrzyga Organizator) 

 Zawodnicy nie mogą startować w butach – kolcach, ani korzystać z innych 

dodatkowych sprzętów, urządzeń, przedmiotów, ułatwiających pokonywanie 

przeszkód, 

 W przypadku niemożności pokonania przeszkody należy wykonać 30 krokodylków 

(padnij-powstań), 

 Zawodnicy są obowiązani stosować się do decyzji sędziów, w szczególności w 

zakresie: prawidłowości pokonywania przeszkód, ilości wykonywanych karnych 

krokodylków (padnij-powstań) i innych poleceń, 

 Zawodnik ma obowiązek ponownego pokonania przeszkody na wezwanie 

sędziego, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek istotnych nieprawidłowości, 

 Przy pokonywaniu ścian posiadających belki podporowe, zawodnik ma prawo z 

nich skorzystać, 

 Decyzja sędziów na trasie jest niepodważalna, a wszelkie skargi w tym zakresie 

mogą być rozpatrywane jedynie po ukończeniu Biegu, 



 
 

 

 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika przez sędziego, zawodnik zobowiązany 

jest do opuszczenia trasy biegu. Zawodnikowi nie przysługuje medal oraz 

nagroda, 

 Zawodnicy powinni stosować się do zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji, 

 Wszelkie skargi i protesty rozpatrywane są przez Dyrektora Biegu Gladiatora 

(zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 minut od ukończenia Biegu w Biurze 

Zawodów). 

 O dyskwalifikacji decyduje: 

- Skrócenie trasy biegu, 

- Próba ominięcia lub nieprawidłowe pokonanie przeszkody/ przeszkód, 

- Niewykonanie karnych krokodylków (padnij-powstań) lub wykonanie ich w 

niepełnej ilości, 

- Niestosowanie się do poleceń sędziów, 

- Stwierdzenie istotnych innych uchybień po ukończeniu Biegu, 

- Zgubienie chipa mierzącego czas (wyjątki w tym zakresie zależą wyłącznie od 

decyzji Dyrektora Biegu), 

- Inne rażące naruszenia regulaminu. 

4. PROTESTY: 

 Protesty zgłasza się w Biurze Zawodów w ciągu 30 minut od ukończenia Biegu. 

 Protesty zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.  

5. KLASYFIKACJE 

Wyróżnienia i nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 

 Kobiety - miejsca I-III, (ELITE- seria I) 

 Mężczyźni - miejsca I-III, (ELITE - seria I) 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO 

 Ze względu na charakter zawodów, uczestnicy muszą mieć świadomość 

możliwości odniesienia drobnych zadrapań, siniaków i innych kontuzji 

spowodowanymi pokonywaniem survivalowej trasy Biegu, a także wychłodzenia 

organizmu. 

 Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie 

zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy  

i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników. 

 Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia  

z trasy zawodników, których stan wskazuje na wymagający interwencji 

medycznej, bądź natychmiastowego ogrzania lub innej opieki. 

 Organizator zachęca uczestników do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia 

od NNW. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Prawo do interpretacji niniejszych zasad zachowuje wyłącznie Organizator. 

 

 

 

…………………………… 

Marcin Rak 

Dyrektor Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Bielawie 


