
 
 

REGULAMIN 
RUNdzik 

12 września 2020 roku 
 
CEL IMPREZY: 
 

 Promowanie atrakcyjnych miejsc miasta Boguszów-Gorce jako obszaru 
przyjaznego turystyce aktywnej i do uprawiania sportu i rekreacji.  

 Promowanie zdrowego spędzania czasu wolnego, 
 Integracja środowiska biegowego w trudnym czasie pandemii COVID-19  

 
ORGANIZATORZY: 
 
Radny Rady Miasta Boguszowa-Gorc Michał Foryś 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 
Datasport 
OSiR Boguszów-Gorce 
Urząd Miasta Boguszowa-Gorc 
 
KONTAKT: 
 
884 911 777 
mihauforys@gmail.com 
 
TERMIN I MIEJSCE: 
12 września 2020 roku 
Start: godz. 11:00 
Start i meta: 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „GÓRA DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach 
 
DYSTANS: 
- 6,5 km (1 pętla) 
- 13 km (2 pętle) 
- 19,5 km (3 pętle) 
 
W trakcie biegu nie można zmieniać zadeklarowanego dystansu! 



TRASA:  
 
Trasa RUNdzik 2020 przebiega na terenie leśnym, bez dużych przewyższeń.  
Ścieżki leśne, szutrowe i kamieniste, na odcinkach trasa może być błotnista  
i podmokła. Trasa w formie pętli ok. 6,5 km. 
 
 
ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 
 
Zgłoszenia, zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą elektronicznie –informacje na 
fanpage RUNdzik , www.datasport.pl oraz w biurze zawodów w dniu 12 września 2020 
od godz. 10:00  do godziny 11:30.  
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów.  
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok 
życia. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od 
prawnych opiekunów. 
Start w biegu jest odpłatny.  
Koszt to 30,00 zł.  
Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba, że impreza zostanie 
odwołana z winy organizatora. 
 
KLASYFIKACJA: 
 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Klasyfikacja dokonana będzie również w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Nie będą one jednak nagradzane  
kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 
 
• K 16 - od 16 do 19 lat 
• K 20 - od 20 do 29 lat 
• K 30 - od 30 do 39 lat 
• K 40 - od 40 do 49 lat 
• K 50 - powyżej 50 lat 
 
• M16 - od 16 do 19 lat 
• M 20 - od 18 do 29 lat 
• M 30 - od 30 do 39 lat 
• M 40 - od 40 do 49 lat 
• M 50 - od 50 do 59 lat 
• M 60 – powyżej 60 lat     
 
 
 
 
 



NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:  
 
Zawodnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal wraz z grawerem (imię, nazwisko, data, 
czas). 
Najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych oraz pierwsze trzy kobiety i pierwszych 
trzech mężczyzn w kategorii OPEN otrzymają puchary. 
Warunkiem otrzymania pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii 
dekoracji 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE 
Pomiar czasu obsługiwany przez firmę DATASPORT odbędzie się za pomocą chipów w 
numerach startowych. 
Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.  
Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować 
niesklasyfikowanie zawodnika.   
Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym. 
 
 
W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt mailowy - 
biuro@datasport.pl 
Zgłoszenia online zostaną zawieszone 10 września 2020 r.  
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, w godzinach 
działania biura.  
Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu. 
Limit zawodników - 150 osób. 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez 
podania powodów. 
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Zawodnik musi 
wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w 
tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 
poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 
nagrań dźwiękowych przedstawiających Zawodnika.  
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
 
Dyrektor biegu 
Michał Foryś 


