
BIEGOWY POTOP SZWEDZKI

Regulamin Biegu 

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia;

2) Promocja Szwecji;

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegowego Potop Szwedzkiego jest: 

Stena Line Polska Sp. Z o.o. 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60

81-156 Gdynia , Polska

NIP: 9580204645

III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu

1) Bieg odbędzie się 11.06.2017r. o 11:00 w rezerwacie przyrody Långasjönäs, Szwecja.  Starty
Biegu nastąpią o godzinach 11:00 (15km), 11:15 (10km) oraz 11:30 (5km). 

2) Start będzie miał charakter falowy, oznacza to, że poszczególne biegi będą startowały w
odstępach 15 minut, w zależności od wybranego przez Uczestnika dystansu. Start
poszczególnych stref będzie sygnalizowany oddzielnym sygnałem dźwiękowym startera.

3) Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie zgodnie z wybranym dystansem.
Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie wyboru podanego w
formularzu zgłoszeniowym.

4) Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące biegu będą przekazywane przez Organizatora
przy pomocy systemu nagłaśniającego umieszczonego w strefe startu. W związku z powyższym
zaleca się nieużywanie przez zawodników własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami.

IV. Trasa Biegu Głównego i limit czasu

1) Trasa Biegu prowadzić będzie drogami i ścieżkami gruntowymi, nieutwardzonymi na terenie
rezerwatu przyrody Långasjönäs, Szwecja.

2) Mapy tras dostępne są na stronie Organizatora: www.stenaline.pl/biegowypotop



3) Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu, wynoszący 2,5 godziny dla biegu na dystansie
15 km, 2 godzin dla biegu na dystansie 10 km oraz 1 godzina na dystansie 5 km,  od momentu
wystrzału startera oznajmiającego start Biegu na danym dystansie. Jeżeli zawodnik nie ukończy
Biegu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfkowany. 

V. Warunki uczestnictwa

1) W biegowym Potopie Szwedzkim mogą startować wyłącznie zawodnicy pełnoletni.

2) W Biegowym Potopie Szwedzkim mogą brać udział wszyscy chętni, niemający
przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego,
którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu
VI niniejszego Regulaminu.

3) Do Biegowego Potopu Szwedzkiego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przy
odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów złożą na druku Organizatora podpisane
własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w Biegowym Potopie Szwedzkim.

4) Zawodnicy startują w Biegowym Potopie Szwedzkim na własną odpowiedzialność. Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu
Głównym, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fzycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.

5) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegowym Potopie Szwedzkim osobom
poruszającym się o kijkach trekkingowych, kijkach do Nordic Walking i innych tego typu, startu z
wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze
zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną
zdyskwalifkowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu.

VI.  Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych

1) Rejestracja do Biegowego Potopu Szwedzkiego odbywać się będzie do dnia 11 czerwca do
godziny 10:00. 

2) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego wyłącznie dla osób, które zakupiły udział w Biegowym
Potopie Szweckim na stronie internetowej www.stenaline.pl

3) Pakiety startowe do Biegowego Potopu Szwedzkiego odbierać będzie można wyłącznie w
dniu: 11 czerwca (niedziela) w Biurze Zawodów mieszczącym się w na pokładzie promu Stena
Spirit, w czasie rejsu do Szwecji.



VII.  Opłaty startowe

1) Brak opłaty startowej. Bieg jest integralną częścią rejsu odbywającego się pod nazwą
Biegowy Potop Szwedzki, który nabyć można na stronie www.stenaline.pl

VIII. Klasyfkacja

1) W Biegu na dystansach 5,10 i 15 km prowadzona będzie następująca klasyfkacja:

a) Klasyfkacja generalna kobiet,

b) Klasyfkacja generalna mężczyzn.

IX. Nagrody

1) Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali
oraz ukończyli Biegi na każdym z dystansów.

b) Na promie w czasie rejsu powrotnego do Polski, w czasie wieczornej imprezy zostaną
wręczone dyplomy oraz upominki od Stena Line dla osób sklasyfkowanych na miejscach I – III w
poszczególnych kategoriach.

X. Inne postanowienia

1) Każdy zawodnik podczas biegu musi posiadać przytwierdzony do sznurowadeł buta, chip
identyfkacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu
lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifkacją. 

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer
startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub usunięcie numeru
startowego skutkować będzie dyskwalifkacją.

3) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu nie
otrzymają medalu oraz zostaną zdyskwalifkowani (skreślenie wyniku z ofcjalnego komunikatu).

4) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Organizatora.

5) Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków
odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji
zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifkacji. W przypadku stwierdzenia, że
uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go
do udziału w biegu lub zdyskwalifkowania go w jego trakcie.

6) Zawodnik w czasie Biegu nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifkacji. 



7) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów
w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu,
biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

8) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie
Biegowego Potopu Szwedzkiego od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej
limitem czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu
nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

9) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną, co do udziału
zawodnika w Biegowym Potopie Szwedzkim są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika.
Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifkację zawodnika.

10) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych,
w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną
imprezą. 

11) Uczestnik Biegowego Potopu Szwedzkiego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez
Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z
działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonanych fotografi lub materiałów flmowych w relacjach i materiałach
promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i
zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie
wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
udzielana jest nieodpłatnie.

12) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

13) Informacje dotyczące Biegowego Potopu Szwedzkiego można uzyskać pod tel. 58 6609200,
www email: info.pl@stenaline.com

14) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami:
www.stenaline.pl/biegowypotop 

14) Wyniki Biegu Głównego dostępne będą na stronie: www.stenaline.pl/biegowypotop.
Zostanie podane imię i nazwisko uczestnika, trasa oraz czas biegu. 

http://www.stenaline.pl/biegowypotop
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