LUDZIE FESTIWALU
Drodzy uczestnicy festiwalu,
Cieszę się że przyjechaliście do Lądka Zdroju. To dla
nas duże wyróżnienie iż kolejny rok z rzędu spotykamy
się ze stałymi bywalcami festiwalu ale też zobaczymy
sporo nowych twarzy. Wyróżnienie, ale i mobilizacja by
ciągle pracować nad ulepszaniem i rozwojem imprezy.
Wierzę, że Ziemia Kłodzka zauroczy Was swoim pięknem
i różnorodnością podobnie jak zauroczyła mnie kilkanaście
lat temu. My organizatorzy natomiast dołożymy wszelkich
starań by przez te kilka dni atmosfera była wyjątkowa
i niezapomniana, podobnie jak świat biegów górskich. Życzę
każdemu z Was świetnych wyników na trasach. Bawcie się
i czerpcie radość. Do zobaczenia na mecie.

Piotr Hercog - Dyrektor Zawodów

ORGANIZATOR
Fundacja Maratony Górskie
ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
Tel. +48 602 407 275
Mail: biuro@maratonygorskie.pl

Ewa Jaszek - Biuro Fundacji
Asia Przybysz - Biuro Zawodów / Imprezy towarzyszące
Olga Słonina - Wolontariat/Social Media
Przemek Ząbecki - Marketing / EXPO/ Relacja Live
Radek Telega - Szef Logistyki
Seba Dziurdzikowski - Szef Logistyki
Michał Pietkiewicz - Zapezpieczenie Techniczne
Jacek Karasiński - Bieg dla Dzieci
Michał Tamul - Szef Depozytów
Wojtek Heliński - Konferansjer
Łukasz Buszka - Art Dyrektor / Fotografia
Piotrek Dymus - Fotografia
Martyna Ulikowska - Szef Znakarzy
Bonar - Szef Znakarzy
Tomek Nagler - Szef Start/Meta
Zibi Drewniak - Szef Start/Meta Kudowa-Zdrój
Heneryka Szczepanowska - Licytacja dla Piszkowic
Adrian Domecki - Koordynator Służb Medycznych
Oraz bardzo liczne grono wolontariuszy
Załogi Górskiej i zaprzyjaźnionych biegów.

INFORMACJE O BIEGACH
BIEG 7 SZCZYTÓW

Punkty do UTMB: 6
Start: 19.07.2018 (czwartek) 18:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

K-B-L

Punkty do UTMB: 5

Start: 20.07.2018 (piątek) 20:00 Kudowa-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

ZŁOTY MARATON

Punkty do UTMB: 2
Start: 21.07.2018 (sobota) 10:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

TROJAK TRAIL

Punkty do UTMB: 0
Start: 22.07.2018 (niedziela) 10:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

SUPER TRAIL

Punkty do UTMB: 5
Start: 19.07.2018 (czwartek) 18:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Kudowa-Zdrój (park zdrojowy)

ULTRA TRAIL

Punkty do UTMB: 4
Start: 21.07.2018 (sobota) 06:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

ZŁOTY PÓŁMARATON

Punkty do UTMB: 1
Start: 21.07.2018 (sobota) 11:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

FIRST TRAIL

Punkty do UTMB: 0
Start: 22.07.2018 (niedziela) 12:00 Lądek-Zdrój (park zdrojowy)
Meta: Lądek-Zdrój (park zdrojowy)

PROGRAM FESTIWALU

Czwartek (19.07.2018)

12:00 – 17:00 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów – Lądek-Zdrój, ul. Orla 7 (Kinoteatr) oraz składanie depozytów/przepaków w miejscu
wyznaczonym przez Biuro Zawodów;
17:30 – ceremonia otwarcia Festiwalu – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy, naprzeciw Zdroju Wojciech);
18:00 – start Biegu 7 Szczytów i Super Trail 130 – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy, naprzeciw Zdroju Wojciech).

Piàtek (20.07.2018)

7:00 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Biegu 7 Szczytów i Biegu Super Trail 130 do Kudowy Zdroju;
10:00 – 21:00 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów – Lądek-Zdrój, ul. Orla 7 (Kinoteatr);
10:00 – 17:00 – składanie depozytów/przepaków w miejscu wyznaczonym przez Biuro Zawodów;
17:30 – 20:00 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Biegu 7 Szczytów do Barda;
17:30 – wyjazd autokarów do Kudowy-Zdroju dla zawodników Biegu K-B-L;
19:30 – ceremonia startu Biegu K-B-L – Kudowa-Zdrój (Park Zdrojowy);
20:00 – zamknięcie trasy Biegu Super Trail 130;
20:00 – START biegu K-B-L – Kudowa-Zdrój (Park Zdrojowy);
21:00 – XXII Kudowskie Lato Filmowe „Zwariować ze szczęścia” reż.Paolo Virzi (Kudowa-Zdrój, park zdrojowy, Teatr pod Blachą) wstęp wolny;
22:00 – 4:00 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Biegu 7 Szczytów na METĘ w Lądku-Zdroju (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech).w
DZ WOJCIECH)

Sobota (21.07.2018)

0:00 – 22.00 – przybywanie zawodników Biegu 7 Szczytów na METĘ w Lądku-Zdroju (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
5:00 – 21:00 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów – Lądek-Zdrój, ul. Orla 7 (Kinoteatr);
6:00 – START Biegu Ultra Trail – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
7:00 – 9:00 – planowane przybycie najlepszych zawodników Biegu K-B-L na metę do Lądka-Zdroju (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
9:45 – Rozgrzewka dla zawodników Złotego Maratonu – Fundacja Misja Medyczna;
10:00 – START Złotego Maratonu – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
10:45 – rozgrzewka dla zawodników Złotego Półmaratonu – Fundacja Misja Medczyna;
11:00 – START Złotego Półmaratonu – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
12:00 – “Ciekawostki kurortu – wycieczka z przewodnikiem” – zbiórka przed Zdrojem Wojciech;
12:30 – 13:30 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Ultra Trail na METĘ w Lądku-Zdroju;
12:25 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Złotego Półmaratonu na METĘ w Lądku-Zdroju;
13:30 – planowane przybycie pierwszego zawodnika Złotego Maratonu na METĘ w Lądku-Zdroju;
16:00 – zamknięcie trasy Złotego Półmaratonu;
17:00 – 19:30 Spotkania z gośćmi Festiwalu - Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy, scena pod dębem) – patrz program towarzyszący;
18:00 – zamknięcie tras Złotego Maratonu;
19:00 – zamknięcie tras Ultra Trail;
21:00 – koncert Band-a-SKA;
22:00 – zamknięcie tras Biegu 7 Szczytów i Biegu K-B-L.

Niedziela (22.07.2018)

7:30 – 11:30 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów – Lądek-Zdrój, ul. Orla 7 (Kinoteatr);
09:40 – Zumba z Agnieszką Malik – rozgrzewka przed Trojak Trail – Lądek Zdrój (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
10:00 – START biegu Trojak Trail – Lądek Zdrój (Park Zdrojowy naprzeciw Zdroju Wojciech);
10:42 – spodziewany pierwszy zawodnik Trojak Trail na MECIE;
12:00 – zawody biegowe dla dzieci First Trail (zapisy i weryfikacja w Biurze Zawodów w sobotę od godz. 12:00 i w niedzielę do godz. 11:30);
13:00 – zamknięcie trasy Trojak Trail;
13:00 – licytacja dla ZLO Piszkowice – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy, scena pod dębem);
14:00 – oficjalne zakończenie Festiwalu, rozdanie nagród, losowania dodatkowe) – Lądek-Zdrój (Park Zdrojowy, scena pod dębem).

PROGRAM SPOTKAŃ
I WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

Czwartek (19.07.2018)
LĄDEK-ZDRÓJ

14:00 - 20:00 - strefa EXPO

Piàtek (20.07.2018)
KUDOWA-ZDRÓJ

21:00 XXI Kudowskie Lato Filmowe wstęp wolny
„Zwariować ze szczęścia” reż.Paolo Virzi (Teatr pod Blachą)

LĄDEK-ZDRÓJ
9:00-20:00 strefa EXPO

Sobota (21.07.2018)
LĄDEK-ZDRÓJ

9:00-20:00 – strefa EXPO
12:00 “Ciekawostki kurortu – wycieczka z przewodnikiem” – zbiórka przed Zdrojem Wojciech
17:00 – 20:30 Spotkania z gośćmi specjalnymi prowadzone przez redaktora naczelnego Runner’s World Polska – Marka Dudzińskiego
(Scena w Parku Zdrojowym przed Zdrojem Wojciech)
17:00 – 17:45 Salomon Suunto Team: Magda Łączak, Natalia Tomasiak, Paweł Dybek, Piotr Hercog, Bartek Przedwojewski
18:00 – 18:30 Karolina Riemen-Żerebecka
19:00 – 19:30 Agata Matejczuk
21:00 – koncert Band-a-SKA

Niedziela (22.07.2018)
LĄDEK-ZDRÓJ

9:00-15:00 strefa EXPO
12:00 – zawody biegowe dla dzieci „My First Trail”
13:00 – licytacja przedmiotów na rzecz ZLO Piszkowice
14:00 – oficjalne zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, wszystkich tras (rozdanie nagród, pucharów, losowania dodatkowe) w Lądku Zdroju (scena w Parku Zdrojowym)

GOŚCIE FESTIWALOWI
Paweł Dybek
Zawodnik Salomon Suunto Team, startujący w
ultramaratonach w Polsce i na świecie. Od 15
lat specjalizuje się w sportach
wytrzymałościowych. Wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharów Polski
w imprezach na orientację.
Uczestnik kilkudziesięciu zawodów multidyscyplinarnych w Polsce i na świecie m.in. Terra
Incognita, Ukatak RaidInternational, Bergson

Winter Challange. Od 2008 roku specjalizuje się
w biegach górskich.
Najważniejsze osiągnięcia
• I miejsce Bieg Rzeźnika 78 km
• I miejsce Bieg Rzeźnika Ultra
• I miejsce Ultra Mallorca
• IV miejsce Gore-Tex Transalpine
• IX miejsce Transgrancanaria 125 km

Piotr Hercog
Trener sportowy, instruktor wspinaczki skalnej,
taternik jaskiniowy, organizator zawodów
sportowych w tym Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Od 25 lat związany z
górami, a od 17 lat specjalizuje się w sportach
wytrzymałościowych. Wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski i zdobywca Pucharów
Polski w zawodach na orientacę.Uczestnik
kilkudziesięciu zawodów multidyscyplinarnych
w Polsce i na świecie. Od 2010 specjalizuje
się w biegach górskich i ultra, gdzie czołowe
miejsca zajmował w takich biegach jak: UTMB,

Ultra Trail Majorka, Transvulcania, Gore-Tex
Transalpine, TransGranCanaria, UTMF.
Najważniejsze osiągnięcia:
• I miejsce Ultra Fiord Patagonia 170 km
• I miejsce Pitz Alpine Glacier Trail 100km
• I miejsce Baikal Ice Marathon 42 km
• VII miejsce Mount Everest Marathon 42 km
• X miejsce Ultra Trail Tour du Mount Blanc 170
km

Magdalena Łączak
Zawodniczka Salomon Suunto Team, startująca
w ultra maratonach w Polsce i na świecie.
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i
zdobywczyni Pucharów Polski w zawodach
na orientację. Uczestniczka kilkudziesięciu
zawodów multidyscyplinarnych w Polsce i
na świecie. Od 2009 roku specjalizuje się w
biegach górskich i ultra. W 2014 roku zajęła 3

miejsce na świecie w Mistrzostwach Świata w
Skyrunning Ultra.
Najważniejsze osiągnięcia:
• I miejsce Bieg 7 Dolin 100 km
• I miejsce Bieg Granią Tatr 73 km
•I miejsce Transgtancanaria 125 km
• III miejsce Zugspitze Ultratrail
• VI miejsce Mistrzostwa Świata w Trailu 85 km

Agata Matejczuk
Ulamaratonka, mama trójki wspaniałych dzieci,
jedna z pierwszych kobiet, która ukończyła
„Selekcję” najtrudniejszą imprezą terenową na
poligonie w Drawsku. Rekordzistka

Biegu Rzeźnika. Zawodniczka z pudła na mistrzostwach świata i Europy w biegu 24 godzinnym. Była wicemistrzyni Europy – brązowa
medalistka ME w tajskim boksie.

Karolina Riemen-Żerebecka
Polska narciarka dowolna specjalizująca się
w skicrossie, złota medalistka mistrzostw Polski,
olimpijka (Vancouver 2010, Soczi 2014).
Początkowo uprawiała narciarstwo alpejskie (zdobywała złote medale mistrzostw
Polski w tej dyscyplinie), postanowiła jednak
przenieść się do narciarstwa dowolnego,
specjalizując się w skicrossie. W tej konkurencji
reprezentowała Polskę na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich 2010 w Vancouver. Awansowała

do ćwierćfinału, ostatecznie zajmując 16.
miejsce w konkursie. Na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich 2014 w Soczi zajęła 15. pozycję,
odpadając w ćwierćfinale. Była też między innymi szósta na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata w Deer Valley. Najlepsze
wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie
2016/2017, kiedy to w klasyfikacji skicrossu
była ósma

Natalia Tomasiak
Pochodzi z Krynicy Zdrój, aktualnie mieszka,
pracuje i promuje aktywny tryb życia w Krakowie.
Trenuje biegi górskie od 3 lat, ale już może
się pochwalić licznymi sukcesami. Reprezentantka Polski w biegach górskich i skyrunningu,
pasjonatka gór, biegów górskich, miłośniczka
ski-touringu. Zimą działa jako instruktorka narciarstwa, snowboardu. Trener personalny

Najważniejsze osiągnięcia:
• I miejsce Stubai Ultratrail 63 km
• I miejsce Elba Trail 40 km
• I miejsce Bieg 7 Dolin 64 km
• I miejsce Vall de Ribes 43 km
• IV miejsce Tromso Skyrace
• VI miejsce Kima Trophy

TROJAK TRAIL I LICYTACJA DLA PISZKOWIC

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich jest imprezą wyjątkową, również dlatego, że w ostatni
dzień festiwalu biegacze mają okazję wspomóc szczytny cel. Już od kilku edycji na niedzielny poranek zaplanowany jest 10-kilometrowy Trojak Trail, bieg charytatywny z którego
całkowity dochód przeznaczony jest dla Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach.
Podopiecznymi zakładu są dzieci niepełnosprawne z głębokim i umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym i
fizycznym. W placówce przebywa obecnie 48 dzieci, większość z nich jest stale leżąca, bez kontaktu z otoczeniem i
wymagająca całodobowej opieki.
Ta piękna tradycja pomocy dzieciakom z Piszkowic zrodziła się współpracy z Panią Henryką Szczepanowską, która
jest bezgranicznie poświęcona pracy z podopiecznymi placówki, a głównym punktem dnia, obok wspomnianego biegu
jest „Licytacja dla Piszkowic”
Bieg Trojak Trail, oprócz charakteru charytatywnego, ma również trochę tego górskiego i jest przeznaczony dla
każdego amatora. W tym biegu nie czas jest najważniejszy, a pomoc potrzebującym dzieciom, dlatego limit trasy
wynosi aż 3 godziny. Na pewno dacie radę!
Zapisy w biurze zawodów trwają do ostatniej chwili – start biegu w niedzielę o godz 10:00. Gorąco zapraszamy!
Po biegu, w niedzielę, o godz. 13:00, odbędzie się „Licytacja dla Piszkowic”, na którą zapraszamy pod scenę obok
mety zawodów w Lądku Zdroju. Kwotę, uzyskaną podczas licytacji, uzupełni dochód z biegu Trojak Trail i w całości
zostanie ona przekazana dzieciom z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach.
Na tegorocznej licytacji zbieramy pieniądze na specjalistyczny wózek wielofunkcyjny dla 18 miesięcznego Kubusia –
podopiecznego ZLO w Piszkowicach.

W ubiegłym roku, wspólnymi siłami, udało Nam się zebrać 17 577 zł! A jak będzie w tym?
Na tegorocznej licytacji znajdą się między innymi:

Koszulka z autografem polskiego skoczka Kamila Stocha,
Książka „ Mistrz i Małgorzata” z autografem i listem od Justyny Kowalczyk,
Olimpijski Numer startowy od biatlonistek z Dusznik-Zdroju,
Koszulka meczowa z autografami piłkarzy WKS „Śląsk Wrocław SA”,
Książka z dedykacją, pocztówka z K2 oraz zdjęcie ze szczytu Gasherbruma z widokiem na Broad
Peak i K2 od członka Narodowej Wyprawy K2 – Rafała Froni,
Koszulka z autografem od Karola Bieleckiego,
Zestaw biegacza z dedykacją od Piotra Hercoga
W strefie EXPO szukajcie również specjalnego stoiska z „licytacją stolikową” ubrań i sprzętu sportowego podarowanego na tę okazję przez biegaczy, m.in. przez samego Dyrektora Zawodów – Piotra Hercoga.

Z A SADY

RYWALIZACJI

Warunki uczestnictwa w zawodach

1. Zawodnicy tras ultra (Biegu 7 Szczytów, Super Trail, K-B-L) muszą zdawać sobie
sprawę z wymagań jakie stawia bieg na tak długim dystansie, non stop, w dzień
i w nocy przy możliwych różnych warunkach pogodowych.
2. Jako zawodnik jesteś odpowiedzialny za siebie samego i musisz umieć sobie
radzić z problemami jakie mogą wystąpić na trasie.
3. Na wszystkich trasach nie można wykluczyć wystąpienia ekstremalnych warunków
pogodowych – temperatury w okolicach 0 st. C, silnego wiatru, ulewnego deszczu
i innych zjawisk mogących występować w górach.
4. Musisz być fizycznie i mentalnie przygotowany na ekstremalne zmęczenie, bóle
brzucha, mięśni, bolesne upadki i poślizgnięcia.
5. Odbierając numer startowy i podpisując deklarację o zapoznaniu się niniejszą
publikacją świadomie deklarujesz zrozumienie idei zawodów, ryzyka jakie niesie ze
sobą i deklarujesz, że startujesz na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie są
odpowiedzialni za to, co może Ci się przydarzyć na trasie biegu, starcie czy mecie.
6.Twoje zdjęcie i dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, miasto, klub) może się
pojawić w materiałach fotograficznych lub filmowych publikowanych na naszej stronie
internetowej, facebooku, w prasie, radio, telewizji i innych mediach.
7. Jeżeli nie będziesz przestrzegał naszego regulaminu podczas tegorocznych
zawodów lub będziesz działał na negatywny wizerunek zawodów Twoje zgłoszenie
na kolejne może zostać odrzucone.
8. W przypadku nie stosowania się do poleceń obsługi zawodów, służb medycznych
i konieczności podjęcia akcji ratunkowej zostaniesz obciążony jej kosztami.

Ochrona środowiska
Część tras przebiega przez Park Narodowy Gór Stołowych, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe które są zamieszkałe przez dziką przyrodę. Oczekujemy od wszystkich
uczestników najwyższej dbałości o ochronę przyrody:
1. Nie schodź z wyznaczonej trasy. W rezerwacie „Śnieżnik Kłodzki“ , „Wodospad
Wilczki” oraz w Parku Narodowym Gór Stołowych jest to zabronione przez prawo,
w każdym miejscu służy to ochronie przyrody i nie doprowadza do dalszej erozji
szlaków turystycznych.
2. Na punktach odżywczych zapewniamy jednorazowe kubeczki do napojów
wyłącznie na trasach: Złoty Maraton, Złoty Półmaraton, Trojak Trail – ale nie można
ich wynosić poza teren punktu. Na trasach: Bieg 7 Szczytów, Super Trail, KBL i Ultra
Trail należy posiadać własny kubeczek lub bidon.
3. Zbieranie kwiatków, zwierzątek, grzybów i kamieni jest zabronione.
4. Skracanie trasy jest zabronione i grozi zniszczeniem środowiska naturalnego.
5. Nie wyrzucaj żadnych śmieci, zużytych żeli, chusteczek itp. na trasie biegu. Na
każdym punkcie kontrolnym będzie kosz na śmieci, gdzie będzie można wyrzucić
niepotrzebny bagaż.
6. Prosimy w pierwszej kolejności korzystać z toalet na punktach kontrolnych (oznaczonych na schemacie znakiem
). Nie zostawiaj na trasie żadnych chusteczek czy
papieru toaletowego.
7. Aby zminimalizować konsumpcję energii i emisję gazów cieplarnianych sugerujemy używania transportu publicznego w tym busów Organizatora.

Szacunek dla innych
1. Jeżeli podczas zawodów spotkasz innego zawodnika lub osobę obsługi, która
ucierpiała i potrzebuje pomocy zaopiekuj się nim i zadzwoń na numer alarmowy
(+4874)985 lub na telefon który jest wydrukowany na każdym numerze startowym
2. Jeżeli przechodzisz obok zawodnika, który leży lub siedzi i nie ma z nim kontaktu,
upewnij się, czy nie potrzebuje pomocy. Jeżeli tylko odpoczywa – zmotywuj go do
dalszego wysiłku, aby odpoczywać w najbliższym punkcie odżywczym. Jeżeli ta
osoba Twoim zdaniem potrzebuje pomocy, skontaktuj się z numerem alarmowym.
3. Prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy i obsługi zawodów. Oni nie śpią tak
samo jak zawodnicy.
4. Trasa zawodów nie jest własnością prywatną i nie jest zamknięta na czas trwania
zawodów. Pamiętaj, że pełne prawo do korzystania z niej mają inni turyści i sportowcy. Wyprzedzaj zawodników lub inne osoby tylko w miejscu gdzie jest to bezpieczne i
nie stanowi zagrożenia ani dla Ciebie ani dla osoby wyprzedzanej.
5.Nie niszcz niczego na trasie zawodów, nie śmieć, nie zrywaj, nie przewieszaj
oznaczeń.
6. Część trasy biegnie przez tereny prywatne i zamieszkałe. Zachowaj ciszę
przechodząc przez nie.

Pomoc medyczna podczas zawodów
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Organizatorzy zapewniają pomoc medyczną
w czasie zawodów. Nie zmienia to faktu, że zawodnicy sami muszą ocenić swoje
możliwości, aktualny stan psychofizyczny oraz samodzielnie ocenić ryzyko startu w
zawodach. Jesteś odpowiedzialny za siebie i startujesz na własne ryzyko.
2. Zawody zabezpiecza Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz
lekarz i ratownicy medyczni. Pomoc medyczna jest stale dostępna w punktach
oznaczonych znaczkiem
na pozostałej części trasy pomoc medyczna dojeżdża
w razie potrzeby. Wszystkie punkty kontrolne posiadają łączność telefoniczną z bazą
zawodów i lekarzem dyżurującym.
3. Prosimy pamiętać, że dotarcie służb ratunkowych może zająć dłuższą chwilę. Nie
zostawiaj telefonu z prośbą o pomoc na ostatnią chwilę.
4. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia zawodnika z dalszej
rywalizacji. Ich decyzja jest ostateczna.

5. Jeżeli wycofujesz się z zawodów, możesz poczekać na transport Organizatora,
który zabierze Cię na linię mety. Oczywiście możesz pojechać transportem swojego
wsparcia lub wezwać taksówkę na własny koszt.
6. Pamiętaj, że obecność służb ratunkowych na zawodach nie zwalnia Cię z
obowiązku pierwszej pomocy wobec potrzebujących, zwłaszcza innych zawodników.
Jeżeli widzisz, że inny zawodnik na trasie ma problemy, zapytaj czy nie pomóc i
zgłoś ten problem pod nr telefonu +48 534 328 798 (+4874) 985
7. Jeżeli potrzebowałeś pomocy podczas zawodów pamiętaj zgłosić się po zawodach
do swojego lekarza w celu przebadania i wykluczenia ewentualnych powikłań.

Limit czasu
1. Limity czasu na poszczególnych punktach jest tak obliczony, że zawodnik, który
nie mieści się w limicie czasu na danym punkcie nie jest w stanie dotrzeć do mety w
limicie czasu całej trasy.
2. Limity czasu na punktach obowiązują dla czasu przyjścia do punktu, a nie czasie
wyjścia z punktu. Aby kontynuować zawody należy dotrzeć do punktu odżywczego
przed limitem czasu.
3. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w
dalszej części trasy.

Pomiar czasu
Pomiar czasu na wszystkich trasach zapewnia profesjonalna firma zewnętrzna z
użyciem czipów dostarczonych przy rejestracji. Dbaj o jego odpowiednią jakość
przez cały czas zawodów. W niektórych miejscach będą notowane międzyczasy
elektronicznie, a w niektórych ręcznie – przez sędziów. Sędziowie na trasie będą
zapisywać czas na podstawie numerów startowych.

Oznakowanie trasy
1. Trasa będzie oznakowania za pomocą taśm, kierunkowskazów i sprayów kredowych. Na trasie będą również rozmieszczeni sędziowie tras.
2. Zdecydowana większość tras prowadzi znakowanymi szlakami turystycznymi.
Skręt, zmiana szlaku będzie oznakowana w terenie w wzmocniony sposób.
3. Miejsca niebezpieczne, zwłaszcza przekraczanie dróg, będą oznaczone również,
należy jednak pamiętać, że na potrzeby zawodów żadne drogi nie są wyłączone z
ruchu i uczestnicy MUSZĄ przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
4. Oznakowanie jest rozstawiane tuż przed zawodami i likwidowane zaraz po zawodach. Farba kredowa jest biodegradowalna i zniknie po pierwszym deszczu (mamy
nadzieję, że nie w czasie zawodów).
5. Zdecydowanie sugerujemy zabranie ze sobą mapy otrzymanej w Biurze Zawodów.
W przypadku braku oznaczeń zniszczonych przez wandali (co zdarza się niestety)
może to być jedyny sposób na odnalezienie właściwej drogi. Zalecane jest także
zgranie Tracka trasy do urządzeń nawigujących.
6. Jeżeli uważasz, że jakieś oznakowanie wisi źle nie przewieszaj go samodzielnie!
Zadzwoń na tel +48 501 609 292 i poinformuj sędziego głównego, postępuj zgodnie z jego instrukcjami.
7. Jeżeli zgubiłeś się, cofnij się do ostatniego miejsca, gdzie widziałeś oznakowanie
tras.

Skrócenie trasy
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub nawet odwołania biegu
ze względu: negatywną opinię GOPR dotyczącą bezpieczeństwa, siłę wyższą,
ekstremalną pogodę, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.
2. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

Wycofanie się z zawodów
Jeżeli wycofujesz się z zawodów musisz o tym poinformować organizatorów pod nr
tel +48 606 877 334. Po wycofaniu się nie ma możliwości dalszego uczestniczenia
w zawodach lub ponownego włączenia się do rywalizacji.
Wycofanie się na punkcie odżywczym:
1. Poinformuj obsługę punktu o decyzji wycofania się z zawodów;
2. Możesz wrócić do bazy zawodów naszym transportem (Nie dotyczy punktu A1,A2,
A6,A10, A15,C1/2,B3), jednak może tak być, że trzeba będzie na niego poczekać
nawet parę godzin.

Wycofanie się na trasie:
Jeżeli musisz wycofać się z zawodów będąc na trasie w skutek kontuzji i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się numerem alarmowym (+4874)985 i postępuj zgodnie z
otrzymanymi instrukcjami.
Pamiętaj, że dotarcie do Ciebie, kiedy jesteś na trasie może zająć sporo czasu.

Jeżeli nie czujesz się najlepiej, decyzję o wycofaniu lepiej podjąć na Punkcie
Odżywczym.
Na trasie, na niektórych punktach odżywczych oznaczonych symbolem
i mecie
jest możliwość odpoczynku w ciepłym pomieszczeniu lub namiocie. Zapewniamy
koce i materace. Pamiętaj jednak, że ilość miejsc jest ograniczona. Czas przebywania w takim miejscu jest ograniczony do odjazdu najbliższego transportu do bazy.
Na mecie – do dwóch godzin.

Wyposażenie obowiązkowe
Wyposażenie obowiązkowe dla uczestników

Biegu 7 Szczytów, Super Trail, K-B-L, Ultra Trail:

• Dowód osobisty lub paszport
• Aktywny telefon przez cały czas zawodów (wraz z roamingiem)
• Folia NRC
• Kubek na wodę
• Kurtka przeciwwietrzna
• Czapka lub chusta wielofunkcyjna
• Latarka (po zmroku) nie dotyczy Ultra Trail
• Mapa tras ( może być także wgrana w telefon – pod warunkiem że będzie on
aktywny)
• Numer startowy + chip – dostarczony przez organizatora
Na trasach: Złoty Maraton, Złoty Półmaraton,
• Aktywny telefon przez cały czas zawodów (wraz z roamingiem)
• Kubek na wodę lub bidon (nie będzie na punktach kubeczków jednorazowych!)
• Numer startowy oraz chip – dostarczony przez organizatora
• Dowód osobisty lub paszport.
Na trasie Trojak Trail
• Numer startowy oraz chip – dostarczony przez organizatora

Wyposażenie zalecane
Wyposażenie zalecane dla uczestników

Biegu 7 Szczytów, Super Trail, K-B-L, Ultra Trail:

• Plecak lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt
• Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra
• Gotówki w wysokości 30zł
• Gwizdek
• Kijki trekingowe
• Urządzenie GPS wraz z wgraną trasą.
• Polisa ubezpieczeniowa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Na trasach: Złoty Maraton, Złoty Półmaraton, Trojak Trail:
• Plecak lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt
• Czapka lub chusta wielofunkcyjna
• Kurtka wiatroodporna z długim rękawem (może być bez kaptura)
• Pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra
• Gwizdek
• Urządzenie GPS wraz z wgraną trasą.
• Mapy trasy – dostarczone przez organizatora
• Polisa ubezpieczeniowa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Jak przymocować swój numer startowy

7. Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub
dowodu osobistego.
8. Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
9. Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
10. Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów,itp.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
12. Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z
napojami.

Zakazane czynności
Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo, w każdym momencie zawodów, za następujące działania:
1. Skracanie wyznaczonej trasy.
2. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
3, Nieposiadanie obowiązkowego wyposażenia.
4, Wyrzucanie śmieci na trasę rajdu.
5, Korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi.
6, Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami.
7.Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne).
8. Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu.
9. Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu.
10. Doping lub używanie zakazanych środków.
11. Niesportowe zachowanie.
Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów.
Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę
czasową w wysokości – 15 min/każdy element.
Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub zawodnik może być
wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej.

Punkty odżywcze i zewnętrzne wsparcie
1. Napoje i jedzenie będą serwowane na punktach odżywczych (A1 – A15, B1 –
B5,C1/2). Co będzie można zjeść na konkretnym punkcie podane jest w tabelach
dotyczących poszczególnych biegów.
2. Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w
punktach odżywczych.
3. Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających.
4. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi.
5. Zewnętrzna pomoc medyczna od profesjonalnych trenerów, lekarzy i personelu
medycznego jest zabroniona.

Nagrody i klasyfikacje
1. We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN oraz OPEN Kobiet.
2. We wszystkich biegach będą prowadzone kategorie wiekowe:
Senior I M - 20 (18-29 lat) Senior I K – 20 (18-29 lat) – ur. (2000 – 1989)
Senior II M - 30 (30-39 lat) Senior II K- 30 (30-39 lat) – ur.(1988 – 1979)
Masters M - 40 (40-49 lat) Masters K – 40 (40-49 lat) – ur. (1978 – 1969)
Weteran I M - 50 (50-59 lat) Weteran K- 50 (50-59 lat) – ur. (1968 – 1959)
Weteran II M - 60 (60 - pow. 60 lat) Weteran II K - 60 - (60 - pow. 60 lat) - ur. (1958 i starsi)
3. Informacja o nagrodach znajduje się przy opisie danej trasy na stronie internetowej .
4. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji - w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
5. Podczas zakończenia zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród
osób startujących w Festiwalu.
6. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200
PLN (50 EUR) nie później niż do 2 godzin po zakończeniu danego biegu festiwalu.

Postanowienia końcowe
• Jeżeli przymocujesz numer niewłaściwie możesz zostać
zdyskwalifikowany
• Przyczep numer startowy z przodu koszulki lub bluzy startowej za pomocą agrafek.
Upewnij się, że numer jest w pełni widoczny i żaden z elementów ubrania go nie
zasłania
• Nie przyczepiaj numeru startowego do plecaka lub pleców.
• Nie przyczepiaj numeru do spodni,
• Nie zmniejszaj numeru, ograniczając go tylko do cyferek.
• Przez cały czas zawodów należy posiadać założoną koszulkę lub bluzę.

Depozyty (PRZEPAKI)
1. Na trasach 7 Szczytów, SuperTrail i K-B-L można przygotować depozyt lub depozyty – swoje rzeczy potrzebne na danym etapie zawodów.
2. Worki na depozyty zostaną wydane w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
3. Pojemność worków to 60l.
4. Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym.
5. Worki na określony przepak mają określony kolor. Upewnij się, że dobrze
rozłożyłeś swoje depozyty.
6. Depozyty zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać w LądkuZdoju, miejscu wyznaczonym przez Biuro Zawodów, nie wcześniej niż 3h po limicie
czasu danego punktu.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200
PLN (50 EUR) nie później niż do 2 godzin po zakończeniu danego biegu festiwalu.
Protest rozstrzyga Sędzia Główny zawodów lub wyznaczona przez niego osoba. Protest odrzucony powoduje utratę kaucji przez osobę zgłaszającą.
Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zastrzegają sobie
możliwość zmian w regulaminie, przebiegach tras, nagrodach i innych kwestiach,
jednak zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy o takich zmianach. Komunikaty takie mogą pojawić się na stronie zawodów,
oficjalnej stronie DFBG Facebook, informatorze technicznym dołączonym w pakiecie
startowym, w ogłoszeniach pisemnych i ustnych w biurze zawodów oraz na starcie
danych biegów.
Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nie
stosowanie się do Regulaminu Zawodów.
Służby medyczne lub Organizator zawodów może zakazać dalszego kontynuowania biegu przez zawodnika jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia
zagrażającemu życiu lub zdrowiu uczestnika. Decyzja taka jest ostateczna i
niepodważalna.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorom.

Rozk∏ad Jazdy Autobusów organizatora podczas DFBG:
Dojazd na start K-B-L z Lądka-Zdroju
oraz możliwość powrotu z większości punktów
kontrolnych po wycofaniu się z tras
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Salomon
Salomon to przykład marki stworzonej przez pasjonatów dla pasjonatów.
Od początku swojego istnienia firma stawiała na innowacyjność i wysoką
jakość produktów i tej filozofii pozostaje wierna do dziś. Systematycznie
zagarnia też coraz szersze obszary produkcji odzieży, obuwia i sprzętu
sportowego. Zaczynała od wiązań. Dziś swoją ofertę kieruje nie tylko do
miłośników różnych rodzajów narciarstwa, ale też biegaczy oraz pasjonatów trekkingu i wspinaczki.
Marka Salomon narodziła się w samym sercu francuskich Alp, a zarazem
w kolebce współczesnego alpinizmu – w Annecy.

Suunto
Suunto – fiński producent urządzeń do pomiarów i monitoringu wielu
różnych aktywności sportowych uprawianych w środowisku outdoorowym.
Firma Suunto została założona w Finlandii ponad 80 lat temu, kiedy słynny
biegacz na orientację i miłośnik sportów outdoorowych, Tuomas Vohlonen,
wynalazł metodę masowej produkcji kompasów wypełnionych płynem. Od
tej pory firma pozostaje czołowym innowatorem w branży produkowanych
ręcznie zegarków sportowych, przyrządów i komputerów nurkowych, które
są testowane w najsurowszych warunkach na całym świecie. Ludzie od
niepamiętnych czasów badają nowe terytoria. Zmieniły się tylko narzędzia,
które im w tym towarzyszą.
Słowo “Suunto” pochodzi od fińskiego słowa oznaczającego “kierunek”.
Wymawiamy je “Sun-to”.

Buff
Hiszpańska marka, od 25 lat Światowy lider w akcesoriach do ochrony
głowy. Produkty powstają w oparciu o doświadczenie i oczekiwania profesjonalnych sportowców. Marka BUFF® to połączenie wysokiej jakości z
niebanalnym wzornictwem. Aktualna kolekcja to ok 2000 modeli w seriach:
Outdoor, bike, lifestyle, performance. Produkty powstają w Barcelonie
gdzie znajduje się siedziba firmy. Proces ich tworzenia jest całkowicie
transparentny dla klientów marki. Każdy produkt posiada odpowiednie
certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. BUFF® to innowator nie naśladowca.

Ice Power
Ice Power jest odpowiednim produktem jako pierwsza pomoc w ostrych
urazach, a także przyspiesza powrót do sprawności po urazach. Jest
doskonałym przygotowaniem dla sportowców przed fizycznym wysiłkiem
i po nim. Wpływ zimna zmniejsza proces zapalny, zapobiega obrzękom,
zmniejsza krążenie krwi i łagodzi ból.

Squeezy
Marka Squeezy to pionier na rynku żeli energetycznych. Od lat wspiera
biegaczy w walce o najlepsze rezultaty, wspierając ich dawką
węglowodanów pod postacią różnych produktów. W ofercie firmy znajdują
się m.in. wspomniane żele, batony energetyczne, a także napoje
stosowane zarówno przed, w trakcie, jak i po wysiłku. Marka stawia na
naturalność i jest przyjazna biegaczom stawiającym na zdrowe artykuły,
a ponadto wiele z nich jest pozbawionych glutenu. Bogactwo prostych
i złożonych węgli gwarantuje szybkie doładowanie mocy, która na długo
utrzyma się w organizmie ultrabiegacza.
Squeezy tworzy swoje produkty w myśl zasady „dla każdego coś dobrego”
– smaki owocowe, słone, a także wzbogacone o dawkę kofeiny pozwalają
zawodnikowi wybrać coś, co najlepiej przemawia do jego kubków smakowych. Wszystko zaczyna się od dobrej energii!

Brubeck
Marka Brubeck zajmuje się projektowaniem i produkcją odzieży termoaktywnej. W skład naszego asortymentu wchodzi odzież sportowa,
outdoorowa oraz bawełniana i wełniana bielizna bezszwowa. Ideą naszej
marki jest zapewnienie termoregulacji organizmu oraz skuteczna ochrona
ciała przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Podchodzimy do tego zadania w poczuciu współodpowiedzialności za zdrowie i
codzienny komfort osób, dla których aktywność to styl życia. Zapraszamy
do zapoznania się z naszą kolekcją ATHLETIC na naszej stronie internetowej: http://goo.gl/XZ4zA5.

Fundacja Misja Medyczna
Fundacja Misja Medyczna z Łodzi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia
realizuje projekt Aktywność fizyczna, pod hasłem “z miłości do aktywności”
współfinansowany z Narodowego Programu Zdrowia. Zależy nam na
promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia. Chcielibyśmy uświadamiać
społeczeństwo, jak ważne jest odżywianie i ruch dla zdrowia
i funkcjonowania naszego organizmu. Dla uczestników “Festiwalu
Biegów Górskich” przewidzieliśmy bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą,
dietetykiem, trenerem personalnym i lekarzem. Zapraszamy wszystkich
do udziału w spotkaniu, na wszystkich, którzy odwiedzą stoisko Fundacji
“Misja Medyczna” czekają rozmaite atrakcje i niespodzianki.

Skarpeciaki przytulaki

CHICKS&SPORT

Rodzinna firma która od 6 lat szyje mięciutkie zabawki dla tych trochę
młodszych i starszych i tych całkiem malutkich. Zabawki od pomysłu
zabawki do końcowego szycia są wykonywane przez domowników. Sam
pomysł na zabawki zawdzięczamy 8 letniej Mariannie która bawiła się
zawsze skarpetkami. Tak właśnie powstały skarpeciaki. Dziś sprzedaż
naszych zabawek pomaga nam finansować działania rehabilitacyjne
związane z niepełnosprawnością Marianny. Serdecznie zapraszamy na
nasze stoisko. Pamiętajcie: u nas trzeba się przytulać

Zakład produkcyjny Merzdorf znajduje się w miejscowości Marciszów na
Dolnym Śląsku – nad rzeką Bóbr. Przedwojenna nazwa tej miejscowości
to właśnie MERZDORF. Nasze produkty powstają w procesie 5-tygodniowego dojrzewania. Poddawane są wtedy procesom wędzenia tzw. zimnym
dymem. To wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanej
technologicznie komory z dymogeneratorem. Przekłada się to na ograniczenie do minimum udziału szkodliwych substancji, jakie powstają w
procesie wędzenia.

Attiq

Nastopy.pl

Jesteśmy małą ale prężną firmą tworzoną przez młodych, kreatywnych
ludzi wykorzystujących mądrość i doświadczenie rodziców pracujących
od ponad 30 lat w branży produkcji odzieży sportowej. Produkcja odzieży
sportowej to nasza pasja, co czyni nas wyjątkowymi. Z satysfakcją obserwujemy jak marka ATTIQ zdobywa coraz większe uznanie i zaufanie
wśród klientów

Browar Piwoteka
Znamy się! Pierwsza łódzka inicjatywa piwowarska zajmująca się piwem
rzemieślniczym. Nie tylko warzymy piwo, ale również wspieramy biegaczy
górskich. Nasza drużyna biegiem po piwo aktywnie staruje w biegach
górskich w Polsce i zagranicą. Piw z Browaru Piwoteka szukajcie w
dobrych pubach i sklepach w całej Polsce. Dla wszystkich biegaczy DFBG
z medalem na szyi oferujemy zniżkę na naszym stoisku. Do zobaczenia
na Mecie!

Nastopy.pl to sklep internetowy, który w tym, roku obchodził swoje 9 urodzi
ny. Od 2009 jesteśmy obecni online i przez ten czas zapracowaliśmy na
pozycje lidera wśród sklepów sprzedających skarpety. W swojej ofercie
posiadamy bogata ofertę skarpet sportowych, gdzie prym wiedzie kolekcja
biegowa, ale tez wizytowych, zdrowotnych, kolorowych czy bambusowych.
Naszym celem jest aby każdy kto poszukuje solidnej skarpety w konkretnym przeznaczeniu mógł ją w Nastopy.pl dostać. Wszystkim klientom
zapewniamy darmowa dostawę Kurierem48 bez względu na wysokość
zamówienia. NA DFBG będziemy prezentować najnowszą kolekcję
skarpet do biegów górskich włoskiej firmy BRBL jak i będzie dostępny
OUTLET z końcówkami kolekcji w cenach do -80%

