
 

 

 

ORLEN ULTRA CHALLENGE SUWAŁKI 2021 

Nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegu 72 h oraz bieg 24 h 

REGULAMIN 

Organizator  

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

Termin i miejsce  

1. 3-6 czerwca 2021, godz. 10:00, Suwałki  – bieg 72h 

2. 5 czerwca 2021, godz. 10:00, Suwałki  - bieg 24h 

Warunki uczestnictwa  

1. Bieg ma charakter otwarty uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach 

sportowych lub amatorzy, które najpóźniej w dniu 3 czerwca 2021r. ukończą 21 lat. 

2. Zorganizowana pomoc dopuszczalna jest wyłącznie w wyznaczonej przez 

organizatora strefie. 

3. Każdy zawodnik składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność. 

4. Limit zawodników wynosi 35 osób dla biegu na 24h i 15 osób w biegu 72 h. 

5. Zapisy będą prowadzone przez system  Datasport.pl do dnia 28 maja 2021  

6. Opłatę startową 150 zł za bieg 24 h lub 300 zł za bieg 72 h należy uiścić do dnia  

28 maja 2021r. za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przelewem na konto: 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

ul. Wojska Polskiego 2 

 

70 1240 5211 1111 0000 4931 3455 

 

w tytule należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz dystans biegu (24h lub 

72h). 

 



 

 

7. W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość zwolnienia z opłaty 

startowej. 

Nagrody i świadczenia 

1. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale. 

2. W biegu 72h, zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary  

i nagrody (rodzaj nagród zostanie podany w oddzielnym komunikacie). 

3. W biegu 24h, zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary  

i nagrody (rodzaj nagród zostanie podany w oddzielnym komunikacie).  

4. Zwycięzcy biegu 24h w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają tytuł ULTRA 

MAN OF THE DAY.  

5. Dodatkowo organizator zapewnia wszystkim zawodnikom:  

- ciepłe posiłki, przekąski oraz ciepłe i zimne napoje. 

- stałą opiekę medyczną  

- obsługę sędziów PZLA 

- pakiet startowy (m.in. koszulka okolicznościowa, numer startowy) 

- elektroniczny pomiar czasu 

- bezpłatny parking 

Noclegi  

Zakwaterowanie zawodników i supportu we własnym zakresie. 

Zasady rozgrywania 

1. Biegi odbędą się na atestowanej pętli o długości 1240 m zlokalizowanej na Bulwarach 

nad Czarną Hańczą w Suwałkach.  

2. Nawierzchnia trasy biegu pokryta jest asfaltem (ok. 60%) i kostką brukową typu 

polbruk (ok. 40%.). 

3. Start biegów. W obu biegach zawodnicy startują ze startu wspólnego na sygnał 

startera.  

4. Koniec biegów. Zawodnik słysząc sygnał dźwiękowy, sygnalizujący koniec biegu, 

pozostaje na miejscu czekając na sędziego, który dokona domiaru dystansu. 

5. W przypadku opuszczenia miejsca, o którym mowa w pkt 4, zawodnik zostanie 

zdyskwalifikowany. Wyjątek stanowi sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu, która 

wymaga interwencji służb medycznych i związana jest z koniecznością niezwłocznego 

transportu zawodnika do głównego punktu medycznego lub hospitalizacji.  



 

 

Weryfikacja  

Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów zlokalizowanym w 

budynku Galerii Sztuki Stara Łaźnia (ul. T. Kościuszki 33C, 16-400 Suwałki) w 

następujących terminach: 

• bieg 72 h – 03.06.2021 r. godz. 08:00-09:00. 

• Bieg 24 h – 05.06.2021 r. godz. 08:00-09:00 

Dodatkowe informacje: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.  

2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane w wydarzeniu (strona biegu 

w portalu społecznościowym Facebook) wraz z datą aktualizacji.  

3. W razie dyskwalifikacji zawodnikom nie przysługuje zwrot wpisowego. 

 

4. Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach oświadcza, że rozumie 

ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie pociąga za sobą uczestnictwo w 

biegu.  

5. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na 

zdrowiu powstałe w trakcie uczestnictwa, a niewynikające z zaniedbań Organizatora.  

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane 

do koszulek sportowych na piersiach. Pod groźbą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest 

zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) oraz zdejmowanie koszulki.  

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

8. Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach 

dotyczących Zawodów, tj. w szczególności w relacjach z Zawodów oraz materiałach 

promocyjnych. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów. Dane osobowe 

uczestników Zawodów nie będą przekazywane osobom trzecim.  

9. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator. 

 

10. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

 

Osoby do kontaktu: 
Kamil Klimek – 602 233 130, kamil.klimek@osir.suwalki.pl 

Wojciech Klekotko – 507 077 372, wojtekkle@o2.pl  


