
REGULAMIN

Festiwal Narciarstwa Biegowego - 45. Bieg Piastów
Szklarska Poręba – Jakuszyce, 5-7.03.2021 r.

BIEG INDYWIDUALNY

I. CEL ZAWODÓW:
• Popularyzacja narciarstwa biegowego
• Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
• Promocja regionu Gór Izerskich
• Pomoc w powrocie do aktywności fizycznej, zaprzestanej w związku z obowiązującymi ograniczeniami
• Integracja społeczności Biegu Piastów

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl

III. TERMIN I MIEJSCE MIEJSCA:

1. Termin od 20.02. do 7.03.2021 r.
2. Miejsce:
A) Ośrodek Narciarstwa Biegowego „Jakuszyce”, w terminie: 5-7.03.2021 r. 
B) Dowolne miejsce w Polsce i na świecie.

DATA DYSTANS GODZINA STARTU

PIĄTEK 05.03.2021 r.
6 km CT 09:00

30 km FT - Worldloppet 12:00

SOBOTA 06.03.2021 r. 50 km CT - Worldloppet 09:00

NIEDZIELA 07.03.2021 r. 25 km CT - Worldloppet
(VII Memoriał Wandy i Jerzego Lechowiczów)

10:00

IV. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które w dniu startu będą miały ukończone:

• 7 lat na dystansie 6 km
• 12 lat na dystansie 30, 25 km
• 18 lat na dystansie 50 km 

Na wniosek rodzica / opiekuna prawnego, organizator ma prawo wyrazić zgodę na odstępstwo od regulaminu, na 
udział młodszego zawodnika. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania zgody na udział od

rodzica lub prawnego opiekuna, z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór zgody stanowi załącznik nr
1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym,
w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użycie wizerunku uczestnika zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji
telewizyjnej, radiowej i internetowej oraz w innych mediach. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Każdy  zawodnik uczestnik ma  obowiązek  zapoznać  się  z  regulaminem  biegu i  zobowiązany  jest  do  jego
przestrzegania.

5. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która:
• samodzielnie pokona całą trasę, 
• za  pomocą  aplikacji  Bieg  Piastów zarejestruje  swój  ślad  GPS/TCX oraz  czas  potwierdzający  pokonania

zdeklarowanego dystansu (50km, 25km, 30km, 6km) 

mailto:biuro@bieg-piastow.pl


* Rejestrację swojego śladu i czasu można dokonać również za pomocą innych aplikacji i urządzeń pod warunkiem, że
może wygenerować plik GPX/TCX z śladem pokonanej trasy, który trzeba będzie wczytać do swojego profilu na portalu
Datasport.pl. 
6. Dystans nie może być krótszy niż zdeklarowany, nadwyżki kilometrów będa brane pod uwagę (dla dystansów 50km,

25km, 30km tolerancja do +/- 3 km).
7. Dzieci w wózkach nie będą klasyfikowane.
8. Po zweryfikowaniu wszystkich tracków GPX/TCX uczestnik zostanie wpisany na odpowiednią listę uczestników.
9. Pokonanie  na  nartach  50km,  30km lub/i  25km w Jakuszycach po  wyznaczonej  trasie  z  pomiarem czasu organizatora

zostanie do klasyfikacji WORLDLOPPET.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia  do  45.  Biegu  Piastów  -  Festiwalu  Narciarstwa  Biegowego  przyjmowane  są  wyłącznie  w  formie

elektronicznej  poprzez formularz  zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.bieg-piastow.pl od 1.09.2020 r.  do
momentu wyczerpania limitu zgłoszeń (osób opłaconych).

2. Uczestnik    ma  5  dni  na  uiszczenie  opłaty  startowej   po  dokonaniu  rejestracji   przez  formularz  internetow  y,  
w przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty z listy zgłoszonych. Jeżeli w tym czasie zostanie osiągnięty
limit osób opłaconych zgłoszenie będzie nieważne.

3. Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Datasport
w panelu zgłoszeń internetowych.

4. Zgłoszenie uczestnika zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty startowej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
6. Zawodnik Uczestnik ma możliwość ukrycia swoich danych na liście  uczestników startowej, poprzez wybranie opcji

„anonim”  podczas  uzupełniania  formularza  zgłoszeniowego,  w  takiej  sytuacji  uczestnik zawodnik nie  będzie
widoczny na liście startowej w portalu Datasport oraz w wynikach na liście uczestników.

7. Odstąpienie  swojego  numeru  startowego  bez  wcześniejszego  zgłoszenia  w  biurze  zawodów  jest  jednoznaczne
z dyskwalifikacją.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
8. Limit czasowy oraz limit zgłoszeń:

Dla  uczestników pokonujących trasę  w Jakuszycach obowiązuje limit czasowy od  8:00 do 17:00,  z  wyjątkiem
poniedziałku 1.03.2021 w tym dniu limit czasowy obowiązuje od 8:00 do 20:00.

DATA DYSTANS GODZINA
STARTU

BEZWZGLĘDNY
LIMIT CZASOWY

LIMIT ZGŁOSZEŃ 

5.03.2021
6 km CT 09:00 Meta -11:00 800  650

30 km FT 12:00 Meta - 16:00 570  500

6.03.2021 50 km CT 09:00
na 30 km - 14:00

Meta - 17:00
1900 1400

7.03.2021 25 km CT 10:00 Meta - 15:00 2070 1400

Osoby, które nie zmieszczą się w limitach czasowych, nie będą klasyfikowane. Zobowiązane są zakończyć bieg. Osoby te
oraz osoby przerywające bieg, pozostają na trasie na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach, o którym mowa
w zdaniu  poprzednim,  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  tych  Uczestników,  a  w  szczególności  z  tytułu
uszkodzenia  ciała  lub  uszczerbku  na  zdrowiu. Zawodnik,  który  przerwie  bieg  ma  obowiązek  poinformowania
organizatora, medyka lub wolontariusza na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, a w szczególności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na
zdrowiu. Każdy biegnie na własna odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych.
UWAGA:
Każda zgłoszona osoba powinna do 31.01.2021 r. w formularzu zgłoszeń wybrać jedną z poniższych opcji: 

1) odbieram pakiet osobiście w biurze wydawania numerów w Bornicie (z czipem lub bez),
2) przenoszę moje wpisowe na kolejny rok (na ten sam bieg),
3) proszę o wysłanie do mnie mojego pakietu (z czipem lub bez),
4) przekazuję moje wpisowe jako darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Bieg Piastów,
5) proszę o zwrot wpisowego na moje konto (należy je podać w formularzu).



WAŻNE:  Nie zaznaczenie w formularzu żadnej pozycji jest równoznaczne z wyborem opcji nr 1) (z czipem) – czyli
odbioru pakietu w Bornicie.

VI. OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość opłaty startowej jest ustalana na podstawie daty dokonania wpłaty, a nie daty rejestracji.

DYSTANS Od 01.09.2020 r.
do 30.09.2020 r.

Od 01.10.2020 r. 
Do 30.11.2020 r.

Od 01.12.2020 r. 
do 10.01.2021 r. 

Od 11.01.2021 r.

30 km FT 100,00 zł 120,00 zł 170,00 zł 210,00 zł

6 km CT 70,00 zł 80,00 zł 90,00 zł 100,00 zł

50 km CT 110,00 zł 140,00 zł 200,00 zł 260,00 zł

25 km CT 100,00 zł 120,00 zł 170,00 zł 210,00 zł

2. Opłaty startowe dla uczestników biorących udział w 2 lub 3 biegach Worldloppet:

DYSTANS
Od 01.09.2020 r.
do 30.09.2020 r.

Od 01.10.2020 r. 
Do 30.11.2020 r.

Od 01.12.2020 r. 
do 10.01.2021 r. 

Od 11.01.2021 r.

30 km FT i 50 km CT 180,00 zł 230,00 zł 330,00 zł 430,00 zł

25 km CT i 50 km CT 180,00 zł 230,00 zł 330,00 zł 430,00 zł

30 km FT i 25 km CT 170,00 zł 210,00 zł 310,00 zł 390,00 zł

30 km FT, 50 km CT, 25 km CT 260,00 zł 330,00 zł 480,00 zł 630,00 zł

3. Opłata Startowa jest opłatą za dotyczy uczestnictwoa w biegu indywidualnym, a nie jest opłatą za Pakiet Startowy.
Opłata Startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych takich jak:
• numer startowy,
• pamiątkowy medal,
• pakiet startowy (zróżnicowany w zależności od dystansu),
•  posiłek regeneracyjny na mecie, oraz punkty odżywcze na trasie odpowiednio do dystansu,
•  bezpłatny transport w dniu biegu na odcinku Szklarska Poręba - Jakuszyce - Szklarska Poręba,
•  możliwości bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
• elektroniczny pomiar czasu, (tylko dla osób pokonujących trasę w Jakuszycach) według harmonogramu
• elektroniczny dyplom do pobrania na stronie: www.datasport.pl.
• do pobrania bezpłatna aplikacja Bieg Piastów,
• dystans: 50km, 30km, 25km otrzymują w pakiecie żel energetyczny,
• pokrycie kosztów wysłania pakietu na wskazany adres korespondencyjny (dla chętnych),

DLA OSÓB BIEGNĄCYCH Z NUMEREM ORAZ POKONUJĄCYCH TRASĘ W JAKUSZYCACH:
• Punkt z ciepła herbatą przy Stacji Turystycznej Orle, na Samolocie oraz na 'mecie' (godziny pracy pkt będą

ogłoszone najpóźniej do 16.02.2021),
• Obsługa fotografów oraz filmowców na trasie oraz 'mecie' (harmonogram ich pracy podamy do 16.02.2021),
• ubezpieczenie NNW,
• profesjonalna obsługa medyczna, (w godzinach od 8:00 - 17:00),
• trasa będzie przygotowana, oraz oznakowana  i zabezpieczenia trasy przez organizatorów i wolontariuszy,

dystans 50km będzie oznaczony czerwonymi strzałkami oraz będzie oznaczony każdy kilometr trasy,
dystans 30km będzie oznaczony niebieskimi strzałkami oraz będzie oznaczony każdy kilometr trasy,
dystans 25km będzie oznaczony zielonymi strzałkami oraz będzie oznaczony każdy kilometr trasy,
dystans 6km będzie oznaczony żółtymi strzałkami

DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH PAKIET W BIURZE WYDAWANIA NUMERÓW W HOTELU BORNIT:
• Wartościowe upominki dla co setnej osoby odbierającej pakiet.
• Kupon ZNIŻKOWY na zakupy w naszym sklepie -15%.

WAŻNE:
A) Zawodnicy, którzy w 44. Biegu Piastów zajęli miejsca od 1 - 6 (pierwsze sześć kobiet i mężczyzn w kategorii open) na

dystansach Worldloppet, są zwolnieni z opłaty startowej na tym samym dystansie.
B) Dla osób urodzonych w 1956 r. i wcześniej (65 lat) obowiązywać będzie przez cały okres zapisów pierwsza opłata

startowa.



C) Zmiany dystansu oraz  przeniesienie  swojego  zgłoszenia na  innego  uczestnika  biegu,  można  dokonać  do
15.02.2021 po wcześniejszym: 
• zgłoszeniu mailowym (zawodnicy@bieg-piastow.pl),
•     wniesieniu opłaty za zmianę w wysokości 20 zł,
•     opłaceniu różnicy w opłacie startowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem (nadwyżki w opłacie startowej nie

będą zwracane).
D) Zmiana jest możliwa jeśli na nowo wybranym dystansie limit osób opłaconych nie został osiągnięty.
E) W przypadku zmiany dystansu zawodnik odbiera pakiet startowy odpowiedni do dystansu na jaki się przepisał.
F) Faktura VAT:
W  celu  otrzymania  faktury  uczestnik,  przy  dokonywaniu  płatności  zobowiązany  jest  do  podania  danych  do
wystawienia faktury. Uczestnik, który przy dokonywaniu płatności nie zdecyduje się na wystawienie faktury, nie będzie
miał  już  możliwości  jej  otrzymania.  (Ustawa  z  dnia  4  lipca  2019  r.,  o  zmianie  ustawy  o  podatku  od  towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw).
Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny
rok. Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji  danych zawodnika lub w
niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

VII. PRZYDZIELANIE NUMERÓW STARTOWYCH
Numery będą przydzielane zgodnie z kolejnością wydawania, numer nie będzie przypisany do sektora. 
1. Sektory startowe będą przydzielane na podstawie:

•  wyników z trzech ostatnich lat w biegach Worldloppet,
• wyników z innych biegów narciarskich na podobnym dystansie.

2. Zawodnik który zmieni dystans do 15.02.2021 zostanie poddany ponownej weryfikacji przy przydzielaniu numerów
startowych.

3. Nieoficjalna  lista  startowa z  podanymi numerami  sektorów,  zostanie  opublikowana  15.02.2021 r.  od  tego
momentu obowiązuje trzydniowy termin reklamacji, po tym terminie zażalenia nie będą uwzględniane. 

4. Po zakończonym czasie reklamacji zostanie ogłoszona oficjalna lista startowa z przypisanymi sektorami startowymi.
5. UWAGA! Na oficjalnej liście startowej nie będzie podanych numerów startowych.
6. Numery startowe będą nadawane bezpośrednio w biurze wydawania numerów, zgodnie z przydziałem do sektora

startowego (nie dotyczy sektora ELITA).
7. Uczestnik ma możliwość zapisania się po ogłoszeniu oficjalnej  listy startowej ale tylko do ostatniego sektora

startowego.
8. WAŻNE!  Do sektora ELITA zostaną przydzieleni następujące grupy zawodników:

•  zawodnicy posiadający aktywny FIS code,
•  zawodnicy zgłoszeni przez PZN do Mistrzostw Polski w biegach długodystansowych.
•  najlepsi zawodnicy z 44. edycji biegu na danym dystansie (50 km CT oraz 25 km CT),

Pozostali zawodnicy zostaną przydzieleni do sektorów od 1 do 8 zgodnie z weryfikacją. 

VIII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Harmonogram pracy biura wydawania numerów: (Hotel Bornit, Szklarska Poręba)

19.02.2021 piątek  9:00-15:00

20.02.2021 sobota  9:00-15:00

21.02.2021 niedziela  9:00-15:00

26.02.2021 piątek 15:00 – 20:00   9:00-15:00

27.02.2021 sobota 08:00 – 17:00   9:00-15:00

28.02.2021 niedziela 08:00 – 16:00   9:00-15:00

1.03.2021 poniedziałek 15:00 – 17:45   10:00-18:00

2-3.03.2021 wtorek-środa NIECZYNNE 

4.03.2021 czwartek 09:00 – 21:00  8:00-16:00

5.03.2021 piątek 07:00 – 21:00   8:00-16:00

6.03.2021 sobota 07:00 – 18:00   8:00-16:00

7.03.2021 niedziela 07:00 – 09:45    8:00-10:00



2. Warunkiem wydania numeru startowego jest: (dla osób odbierających numer w biurze wydawania numerów w
hotelu Bornit)

a) osobiste stawiennictwo uczestnika zawodnika i przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w
postaci „biletu” który zostanie wysłany na wskazany adres email lub należy go pobrać ze swojego zgłoszenia w
portalu Datasport. 

b) w  przypadku  braku  „biletu”,  istnieje  możliwość  jego  wygenerowania  w  biurze  wydawania  numerów za
dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.

3. W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę,  należy okazać  „bilet”  osoby, za którą odbiera się
pakiet.
UWAGA! Udostępnienie „biletu” osobie trzeciej jest równoznaczne z upoważnieniem jej do odbioru pakietu.

Pakiet startowy wraz z numerem należy odebrać najpóźniej 15 minut przed startem danego dystansu. 
Pakiet  należy  odebrać  w  godzinach  pracy  biura,  pakiety  nieodebrane  w  tym  terminie  pozostają  w  dyspozycji
organizatora.

IX. START I POMIAR CZASU
1. Każdy uczestnik startuje w dowolnym czasie,
2. Osoby pokonujących  trasę w Jakuszycach mają obowiązek trzymać się limitu czasowego (według pkt V. nr. 8.), 

zarejestrowane traki GPX/TCX po wyznaczonym limicie nie będą uwzględniane.
3. Harmonogram pomiaru czasu w Jakuszycach:

DATA OD GODZINY DO GODZINY

20-21.02.2021 8:00 17:00

26-28.02.2021 8:00 17:00

1.03.2021 8:00 20:00

5-7.03.2021 8:00 17:00
*Pomiar będzie zlokalizowany w pobliżu startu i mety obok Polany Jakuszyckiej.

Osoby, które będą pokonywać trasę w Jakuszycach z czipem w tych dniach będą miały na końcowej liście uczestników
zapisany czas z oficjalnego pomiaru czasu a nie z aplikacji, w pozostałe dni będzie brany czas z aplikacji lub innych
urządzeń.

4. Posiadanie czipa nie zwalnia z obowiązku zarejestrowania przebytego dystansu przez uczestnika.
*czip służy tylko do zmierzenia czasu a nie pomiaru pokonanego dystansu.

5. Pomiar czasu i odległości będzie się odbywał za pomocą aplikacji Bieg Piastów lub innych, takich jak: Endomondo,
Strava, MapMyRun, Runtastic oraz podobnych aplikacji i urządzeń pomiarowych.

6. Jeśli uczestnik zdecyduje się na start z inną aplikacją lub urządzeniem rejestrującym przebytą trasę niż aplikacja Bieg
Piastów,  powinien  wygenerować  plik  GPX/TCX  zgodnie  z  podanymi  instrukcjami  znajdującymi  się  na  stronie
www.datasport.pl (na dole, po prawej stronie, na czerwonym tle pod nazwą "Instrukcja eksportu TCX/GPX")*
* link do instrukcji:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/results/instrukcje/?fbclid=IwAR1HGdR4qUoBCINkiGOqA8EyEab-
eWnsuBpyS-bMLrcDzC2OMdJLDfBnQdE

7. Pomoc oraz  wszelkie  informacje  na temat  zainstalowania  aplikacji  Biegu Piastów oraz  jej  funkcjonowania  będą
udzielane w biurze wydawania numerów w godzinach jego funkcjonowania (pkt VIII. nr.1).

8. W razie  problemów z  pobraniem i  wygenerowaniem pliku  GPX/TCX lub wczytaniem na swoje  konto  Uczestnik
proszony jest o kontakt z Biurem Zawodów na maila jakuszyce@bieg-piastow.pl
WAŻNE:
Track GPX/TCX należy przesłać najpóźniej do 7.03.2021 r. do godziny 23:59.

Darmowa aplikacja Biegu Piastów jest do pobrania w sklepie Google Play oraz App Store. 
•  Start falowy odbywać się będzie w odstępach czasowych.
•  Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych.
•  Każdy  uczestnik  musi  przejść  przez  kontrolę  przy wejściu  do  sektora startowego,  (w wyjątkowej  sytuacji,

zawodnik ma możliwość startu z dalszego sektora, niż ma przydzielony numer startowy po uprzedniej zgodzie
sędziego).

•  Pominięcie kontroli lub start z niższego sektora będzie skutkować dyskwalifikacją.
•  Wejście do sektorów 1 i 2 zostanie zamknięte na 10 minut przed planowaną godziną startu.



•  Zawodnicy niepełnosprawni z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności startują 10 minut przed pierwszym
sektorem i  mają liczony czas netto. Uczestnik  niepełnosprawny może również startować z  przydzielonego
sektora na podstawie uzyskanych wyników, lecz musi tę opcję zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

•  Start z nie swoim numerem startowym (czipem) będzie groził dyskwalifikacją.
• Pomiar czasu będzie wykonywany z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym. Czas będzie

liczony netto z wyjątkiem sektora ELITA.

X. POSTĘPOWANIE NA TRASIE ZAWODÓW
Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ustawy o lasach państwowych.
1. Zawody  przeprowadzane  są  zgodnie  z  Międzynarodowym  Regulaminem  Narciarskim  (IRC)  oraz  wytycznymi  

z Narciarskiego Regulaminu Sportowego (PZN).
2.    Zawodnicy zobowiązani są:

•  Biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne.
• Nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodnikom.
• Nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy Uczestnicy słabsi  powinni  zajmować prawą

stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę.
•  Biec stylem adekwatnym do danego biegu.
•  Przy starcie 30 km FT na odcinku około 50 m obowiązuje styl klasyczny.
•  Zmiana stylu na trasie w trakcie biegu będzie skutkowała dyskwalifikacją.
•  Zmiana nart w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją, wyjątek stanowi uszkodzenie narty.
•  Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego

numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną zawodów.
• Uczestnik,  który  zejdzie  z  trasy  ma  obowiązek  poinformowania  o  tym  fakcie  organizatora  zawodów  lub

odpowiednie służby techniczne (pomoc medyczna, wolontariusze, sędziowie, biuro pomiaru czasu).

XI. SZATNIA I DEPOZYT
Z uwagi na obostrzenia antycovidowe nie będzie szatni ani depozytu.
1.  Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu.
2.  Do depozytu należy przynieść tylko podpisany numerem worek (worki są wydawane razem z pakietem startowym).
3.  Po okazaniu numeru startowego zawodnik ma możliwość, w każdej chwili, odebrać swój worek. 
4.  Podpisane  worki  z  rzeczami,  pozostawione  na  starcie,  zostaną  przewiezione  do  depozytu,  skąd  można  będzie

odebrać je po biegu.
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

XII. PROTESTY
Protesty należy składać w biurze zawodów znajdującym się w wiosce zawodniczej (w Jakuszycach) wraz z wszystkimi
dowodami  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim  lub  angielskim.  Do  pisemnego  protestu  należy  załączyć  kaucję
w wysokości 500 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu
kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych
wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów.

XIII. DEKORACJE I NAGRODY
Bieg jest pozbawiony rywalizacji sportowej, uzyskany czas jest jedynie sprawdzeniem swoich możliwości  oraz poziomu
przygotowania. Każdy zgłoszony uczestnik w pakiecie otrzymuje pamiątkowy medal.
Podczas zawodów zostaną przeprowadzone następujące dekoracje:
I. Na dystansie 30 km FT, 50 km CT oraz 25 km CT:

1.    Generalna kobiet i mężczyzn miejsca OPEN 1-6: trofea sportowe + nagrody rzeczowe
2.    Najlepszy Polak i najlepsza Polka: trofea sportowe 
3.    Najstarszy i najmłodszy zawodnik: trofea sportowe
4.    Najstarsza i najmłodsza zawodniczka: trofea sportowe
5.    Dodatkowo na dystansie 50 km CT:

•  generalna kobiet i mężczyzn OPEN 1-3: nagrody finansowe
•  w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3: trofea sportowe

-    K i M 18 (2002 i młodsi),



-    K i M 20 (2001 - 1992),
-    K i M 30 (1991 - 1982),
-    K i M 40 (1981 - 1972),
-    K i M 50 (1971 - 1962),
-    K i M 60 (1961 - 1952),
-    K i M 70 (1951 - 1942),
-    K i M 80 (1941 i starsi),

6.   Branżowe (wg odrębnych regulaminów)
Zdobywcy nagród w kategorii OPEN na dystansie 50 km CT będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

•  Wszystkie nagrody finansowe będą wypłacane w złotówkach.
•  Nagrody finansowe będą wypłacane na wskazane osobiste konto bankowe najpóźniej 30 dni po prawidłowym

wypełnieniu danych niezbędnych do wykonania przelewu. (Nagrody finansowe nie będą wypłacane gotówką)
•  Nagrody finansowe będą wypłacane po odliczeniu 10% podatku zryczałtowanego.
•  W  przypadku  miejsca  ex-aequo,  obie  nagrody  będą  zsumowane,  następnie  podzielone  i  każdy  zawodnik

otrzyma 50% wartości nagrody.

II. na dystansie 6 km CT:
1.    Generalna kobiet i mężczyzn miejsca OPEN 1-6: trofea sportowe + nagrody rzeczowe
2.    Najstarszy i najmłodszy zawodnik: trofea sportowe
3.    Najstarsza i najmłodsza zawodniczka: trofea sportowe

W  przypadku  nieobecności  na  ceremonii  dekoracji  nagroda  rzeczowa  zostanie  utracona,  a  nagroda  pieniężna
zmniejszona o 20%.

XIV. WYNIKI
1. Po zweryfikowaniu wszystkich tracków GPX/TCX powstaną dwie listy uczestników:

I.  Pokonany dystans po oznakowanej trasie Biegu Piastów (warunkiem jest pokonanie trasy w Jakuszycach zgodnie
ze śladem GPX/TCX - czyli po pierwotnych trasach 45.Biegu Piastów, w Załączniku mapy tras)
II.  Pozostałe dystanse (trasa pokonana w innym miejscu na świecie lub w Jakuszycach po innych trasach)

Lista uczestników będzie zawierała: imię i nazwisko, dystans, czas oraz miejscowość uczestnika.
Wyniki nieoficjalne obowiązują od momentu wywieszenia ich na tablicy wyników. Uczestnik ma 15 minut na zgłoszenie
wszelkiego rodzaju protestów i uwag. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Po ukończeniu biegu wyniki będzie można sprawdzić:

     na tablicy świetlnej w rejonie mety,
     w wiadomości SMS wysłanym na podany podczas rejestracji numer telefonu,

Wszelkie reklamacje i niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać komisji sędziowskiej osobiście, telefonicznie lub SMS
pod nr. Tel: +48 602 722 968 lub mailowo pod adresem: sport@datasport.pl.

XV. TRANSPORT
Na odcinku Szklarska Poręba - Jakuszyce będzie kursowała Kolej Izerska (odpłatna). Rozkład jezdy dostępny na stronie: 
www.kwszp.info.
Na trasie Szklarska Poręba – Jakuszyce – Szklarska Poręba w dniach 5-7.03.2021 r. będą kursowały bezpłatne autobusy.
Szczegółowy rozkład jazdy zostanie umieszczony tydzień przed zawodami na stronie internetowej www.bieg-piastow.pl.
Zawodników  przyjeżdżających  indywidualnie  oraz  kibiców  prosimy  o  korzystanie  z  autobusów  lub  pociągów
kursujących na trasie Szklarska Poręba Górna – Szklarska Poręba Jakuszyce.
UWAGA!
Parkingi  na  terenie  Jakuszyc  są  płatne  i  mają  ograniczoną  ilość  miejsc.  Organizator  nie  rezerwuje  miejsc
parkingowych.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XVI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości, klasyfikacji branżowej oraz nazwy klubu.

3. Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  zarówno  do  udziału  w  biegu  jak  i  prowadzenia  konta  na  stronie
datasport.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie organizatora: www.bieg-piastow.pl.

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Organizator,  na  tydzień  przed  imprezą do  16.02.2021  opublikuje  na  stronie  internetowej  www.bieg-piastow.pl

informacje dotyczące:
• zasady bezpieczeństwa epidemicznego dla zawodników,
• harmonogram pracy pkt z herbatą na trasie oraz na mecie,
• godziny i miejsca pracy fotografów oraz filmowców,
•     szczegółowego rozstawienia i startów sektorów, oznakowania tras (kolor),
•     rozmieszczenia punktów żywieniowych na trasach biegów,
•     rozkładu jazdy darmowych autobusów,
•     harmonogramu ceremonii dekoracji.

2. Zawodnicy    startujący na dystansie 6 km CT zobowiązani są do przymocowania numeru startowego z przodu tak,  
aby był wyraźnie widoczny.

3. UWAGA! Przepisy dotyczące  długości kijów  będą obowiązywały zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym
(Rozdział II, 343. Odpowiedzialność Zawodników; 343.8.1). Sędziowie mają prawo przeprowadzić kontrolę długości
kijków na starcie jak i na mecie.

4. Zawodnicy Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać
trasy zawodów,  poza  wyznaczonymi  strefami  gdzie  będą  znajdować  się  punkty  żywieniowe.  Zaśmiecanie  trasy
będzie groziło dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

5. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.
6.  W razie złych warunków pogodowych/braku śniegu organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu.
7.  W przypadku odwołania biegu, komitet organizacyjny zapewnia uczestnikom, którzy opłacili zgłoszenie w 45. Biegu

Piastów  i  zapiszą  się  do  30.09.2021 na  46.  Bieg  Piastów,  zniżkę  w opłacie  za  start  na  tym samym dystansie.
Wysokość zniżki będzie uzależniona od sytuacji finansowej organizatora biegu.

8. Zawodnicy,  którzy  zajmą  miejsca  1-6  w  kategorii  Open (kobiet  i  mężczyzn) na  dystansach  Worldloppet,  po
ukończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym.

9. Organizator  Biegu zastrzega sobie  możliwość  zmian w Regulaminie,  o  których zobowiązany jest  poinformować
wszystkich uczestników  przed rozpoczęciem imprezy na stronie organizatora (www.bieg-piastow.pl).

10. Ze  względu  na  ograniczenia  związane  z  organizowaniem  imprez  masowych podczas  biegu  oraz  pracy  biura
numerów będą obowiązywały aktualne obostrzenia narzucane przez rząd.

11. Integralną częścią regulaminu jest załącznik 1.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


