
                         Regulamin zawodów Ochotnica Uphill 2022 
 

Ochotnica Dolna, 4 września 2022 roku 

 

Cel 

● Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach. 

● Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa 

biegowego. 

● Promocja atrakcji turystycznych gminy Ochotnica Dolna i Gorców. 

● Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych. 

Termin, miejsce 

Zawody odbędą się 04.09.2022 roku (niedziela) o godzinie 12:00 w Ochotnicy Dolnej 

(województwo małopolskie) na trasie o długości 10 km z przewyższeniem 360 m. 

 

Miejsce startu: w Ochotnicy Dolnej przy Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna (koordynaty GPS: 

49.525381, 20.320238) 

Meta: Jamne (koordynaty GPS: 49.547224, 20.233464) 

Program 

sobota 04.09.2022 roku 

● 9:30 - 10:30 - zapisy w biurze zawodów 

● 10:30 - 11:30 - weryfikacja uczestników, odbiór numerów startowych i kontrola 

techniczna sprzętu w biurze zawodów 

● 12:00 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną 

● ok. 13:20 - rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking przy starcie 

● 14:00 - rozpoczęcie dekoracji  



Zgłoszenia i uczestnictwo 

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem 

https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1196   do 02.09.2021 lub osobiście w biurze 

zawodów w dniu zawodów. 

 

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, 

podpiszą własnoręcznie pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, oraz 

spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. 

 

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych 

związkach sportowych, jak też niezrzeszone które mają ukończone 18 lat 

 

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, oraz  

Regulaminu FISCHER CUP 2022 

Ustala się limit 150 uczestników  

Biuro zawodów i numery startowe 

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, w 

odległości 350 m od startu w dniu zawodów od 9:30 do 11:30. Koordynaty GPS Biura 

zawodów: 49.525264, 20.316549. 

 

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze 

zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu 

skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. 

 

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje 

Zawody na nartorolkach  OCHOTNICA UPHILL - dystans 10 km  

Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem Cyklu FISCHER CUP 2022 techniką klasyczną 

 

Start do zawodów jest wspólny . Godzina startu podana jest w programie. 

 

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do 

momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest 

elektroniczny.  

https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1196


KLASYFIKACJE: 

 

 -  klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 

 - klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn : 18-29, 30-39, 40-49, 50 -59, 60-69  

       70 lat i powyżej* 

 NAGRODY: 

Rzeczowe w kategorii open  za miejsca 1-3 

Dyplomy i upominki – w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 

 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków 

pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić 

bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub 

odwołać zawody. 

Trasa i ruch drogowy 

Pierwsze 5,7 km trasy prowadzi po asfaltowej, szerokiej drodze powiatowej, na tym odcinku 

zawodnicy mogą korzystać z obu pasów ruchu. Po około 5,7 km trasa skręca w prawo w 

kierunku wsi Jamne. Kolejne blisko 5 km trasy prowadzi także po drodze asfaltowej, lecz o 

szerokości jednego pasa ruchu. Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami 

ustawionymi na poboczu drogi.  

 

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. 

 

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze 

możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Miejsca 

szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

UWAGI OGÓLNE 

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i 
zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych. 

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź 
pod wpływem środków odurzających i dopingujących. 



 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na 
chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt  

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby 
Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, 
Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia 
akcji ratowniczej. 

Sprzęt 

Do udziału w zawodach na nartorolkach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na 
sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu FISCHER CUP 2022. 

. 

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w 

okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. 

Opłata startowa 

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.  

1. Termin zgłoszenia                          Wysokość opłaty 

2. Internetowo do 30.07.2022r.   90,00 zł 

3. Internetowo 31.07.do 2.09.022r. 100,00 zł 

4.  Osobiście w biurze zawodów 4.09.2022r. 120,00 zł 

Opłatę startową należy opłacić przy dokonywaniu zgłoszenia elektronicznego lub w biurze 

zawodów w dniu zawodów. 

 

Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres 

e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.  

Świadczenia 

Organizator zapewnia: 

● woda pitna na mecie, 

● posiłek po biegu 

● numer startowy z chipem, 

● elektroniczny pomiar czasu, 

● zabezpieczenie medyczne, 

● przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę, 

● przewiezienie uczestników po zakończeniu imprezy z mety na start 



Organizator 

Organizatorem Zawodów są: 

 

 

● MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 

Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274, 

 

● Gmina Ochotnica Dolna. 

Potanowienia końcowe 

 

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. 

 

Organizator nie zapewnia szatni oraz pryszniców 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


