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1

Organizator
NATE Piotr Kaczmarek
ul. Witosa 9B/21
87-100 Toruń
NIP 879-252-31-88
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Cele imprezy
• Rywalizacja sportowa
• Propagowanie zdrowego trybu życia
• Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie
pandemii.
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Termin i dystans
SUPER Trail odbędzie się na czterech dystansach:
PROLOG (biegi kwalifikacyjne)
13.06.2020
- 8 km
20.06.2020
- 12 km
27.06.2020
- 19 km
(100 osób z największą sumą punktów kwalifikuje się do finału)
FINAŁ
11.07.2020 - ? km
(Dystans zostanie ogłoszony na 1 dzień przed startem.)
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4 Warunki uczestnictwa
4.1 Uczestnikiem może zostać każda osoba która do dnia 13.06.2020
roku ukończy 18 lat
4.2 Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że
startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują
przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.
4.3 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu
5 Zgłoszenia
5.1 Zgłoszeń online można dokonywać do 48 godzin przed
rozpoczęciem każdego z biegów przy pomocy elektronicznego
formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora
supertrail.pl
5.2 Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz
zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową
6 Opłata startowa
6.1 PROLOG
• 39,00 PLN (bez znaczenia czy uczestnik bierze udział w
jednym czy we wszystkich biegach)
6.2 FINAŁ
• Udział jest bezpłatny po uzyskaniu kwalifikacji
6.3 Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne
(tpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.
6.4 Wpłaty są weryfikowane w przeciągu 72H (3 dni robocze)
6.5 Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy
zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc
6.6 Opłata startowa nie podlega zwrotowi
6.7 W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem
zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
6.8 W skład pakietu startowego wchodzi numer startowy (generowany
w formacie PDF) i medal.
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7 Przepisanie pakietu
7.1 Przepisanie pakietu na osobę trzecią jest możliwe do 48 godzin
przed rozpoczęciem danego biegu po wcześniejszym
poinformowaniu organizatora pod adresem
supertrail@supertrail.pl
8 Zasady rywalizacji
8.1 Każdy uczestnik sam wybiera sobie najbardziej optymalną trasę.
Najważniejszy jest dystans. Natomiast różnica wysokości między
startem i metą nie może przekraczać 5%.
8.2 Każdy uczestnik ma do pokonania biegi kwalifikacyjne tzw.
PROLOG
8.3 Każdy uczestnik w trakcie rejestracji deklaruje w ilu biegach bierze
udział.
8.4 Nie jest konieczne ukończenie wszystkich biegów kwalifikacyjnych.
8.5 Ukończenie większej ilości biegów kwalifikacyjnych zwiększa
szanse na udział w biegu finałowym.
8.6 Każdy bieg jest punktowany zgodnie z algorytmem:
1000 pkt. - (ilość uczestników danego biegu + miejsce)
8.7 Ukończenie danej trasy jest możliwe wyłącznie w danym dniu
(zgodnie z pkt. 3 Regulaminu).
8.8 Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem
rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość
przesłania linku do zapisu z biegu.
8.9 Po ukończeniu biegu uczestnik przesyła swój wynik wypełniając
formularz wystawiony przez Organizatora na stronie
www.supertrail.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu
oraz zdjęcia lub zrzutu ekranu z zegarka lub aplikacji
pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i
czasem biegu.
8.10 Na przesłanie swojego wyniku każdy uczestnik ma 48 godzin
każdorazowo po ukończeniu danego biegu.
8.11 Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
8.12 Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
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8.13 Liczy się wynik, który będzie udokumentowany zapisem trasy.
Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej
zadanego dystansu, jednocześnie pamiętając, że zadany dystans w
danym dniu jest dystansem minimalnym (tzn. lepiej pobiec ok. 10
metrów więcej niż za mało).
8.14 Nie ma możliwości pokonywania zadanych dystansów "na raty".
Takie wyniki nie będą akceptowane.
8.15 Po wgraniu swojego wyniku i poprawnej weryfikacji w ciągu 48
godzin zostanie przyzna odpowiednia liczbę punktów i
opublikowana lista wyników na stronie www.supertrail.pl
8.16 100 osób z największą sumą punktów uzyska kwalifikacje do biegu
finałowego.
8.17 Udział w biegu finałowym jest bezpłatny.
9 Klasyfikacje
9.1 Na podstawie uzyskanych wyników z biegu finałowego będą
prowadzone następujące klasyfikacje:
• Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
9.2 Klasyfikacje wiekowe:
• K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2002 – 1991)
• K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
• K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
• K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
• K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
• K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)
10 Nagrody
10.1 Zależnie od ilości ukończonych biegów każdy uczestnik otrzyma
odpowiedni medal:
• 1 bieg - miedziany
• 2 biegi - brązowy
• 3 biegi - srebrny
• FINAŁ - złoty
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10.2 Dodatkowo w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn zwycięzcy
otrzymują statuetki.
10.3 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn statuetki oraz nagrody
rzeczowe
10.4 Nagrody będą rozsyłane w terminie 2-3 tygodni od zakończenia
zawodów na adresy podane w trakcie rejestracji.
11 Postanowienia końcowe
11.1 Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania biegu
apelujemy do przestrzegania zasad fair-play. Zwracamy uwagę na
samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub
marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach,
rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom
Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez
organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a
także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
11.3 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim
powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i
nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących
lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
11.4 Zawodnik/Uczestnik startując w wydarzeniu SUPER TRAIL wyraża
zgodę do nieodpłatnego wykorzystania swojego wizerunku w
celach promocji wydarzenia SUPER TRAIL, oraz przetwarzania
danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia zawodów
11.5 Organizatorzy wydarzenia SUPER TRAIL zastrzegają sobie
możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem
imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów
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11.6 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
przysługuje wyłącznie organizatorom biegów SUPER TRAIL

