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REGULAMIN  

ultramaratonu GWiNT Ultra Cross 

  

I. Informacje ogólne 

Art. 1. Ultramaraton "GWiNT Ultra Cross", zwany dalej "Zawodami", jest imprezą biegową o charakterze 

sportowym. 

 

Art. 2. Zawody mają charakter terenowy. Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów przebiega w 

przeważającej części na terenach pozamiejskich (drogi leśne, gruntowe). 

 

Art. 3. Organizatorem Zawodów są: 

1) Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065), os. Wojska 

Polskiego 12/24, 

2) Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” z siedzibą w Starym Tomyślu (64-300), os. 40-lecia PRL 5/2, 

64-300 Nowy Tomyśl, 

3) Wolsztyński Klub Biegowy z siedzibą w Wolsztynie (64-200), ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn, 

które w dniu 28 października 2013r. powołały Komitet Organizacyjny Zawodów. 

 

Art. 4. Dyrektorem Zawodów jest Ryszard Bronowicki. 

 

Art. 5. Sędzią Głównym Zawodów jest Andrzej Wojciechowski. 

 

Art. 6. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej Stroną, znajduje się pod adresem 

www.ultragwint.pl. 

 

Art. 7. Biuro Zawodów znajduje się w Miejskiej Sali Sportowej "Switezianka" przy ul. Marcinkowskiego 

10, 64-200 Wolsztyn. 

 

Art. 8. Start Zawodów odbędzie się o godz. 04.00 ze Starego Rynku w Grodzisku Wielkopolskim. 

 

Art. 9. 1. Oficjalnymi Partnerami Zawodów są osoby fizyczne, organizacje i instytucje publiczne i 

niepubliczne oraz przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali wsparcie Zawodów obejmujące między innymi 

sponsoring, promocję i wolontariat oraz podpisali "Porozumienie w sprawie współpracy". 

2. Lista Oficjalnych Partnerów Zawodów dostępna jest na Stronie www.ultragwint.pl. 

 

II. Cele Zawodów 

Art. 10. Celami Zawodów są: 

1) aktywizacja psychofizyczna uczestników, 

2) sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników, 

3) promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych, 

4) promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów 

obejmujących powiaty grodziski, wolsztyński i nowotomyski, 

5) nawiązanie, wzmocnienie i promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 

władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację Zawodów, 

6) popularyzacja zawodów biegowych na dystansach ultramaratońskich jako alternatywnej formy 

upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. 

  

http://www.ultragwint.pl/
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III. Czas i miejsce Zawodów 

Art. 11. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 10 maja 2014r. Dzień przeprowadzenia Zawodów może 

ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek 

niezwłocznie poinformować na Stronie. 

 

Art. 12. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i 

nowotomyskiego. 

  

IV. Organizacja Zawodów 

Art. 13. 1. Uczestnik Zawodów ma do wyboru jedną z dwóch Tras: 

1) Trasę Krótszą o długości 55 km, 

2) Trasę Dłuższą o długości 110 km. 

2. Wybór przez Uczestnika Zawodów na etapie Rejestracji jednej z Tras nie ma dla Organizatora 

charakteru wiążącego, tylko informacyjny. 

3. Uczestnikom, którzy po zaliczeniu Trasy Krótszej kontynuowali Zawody, a następnie zrezygnowali z 

dalszego udziału nie kończąc Trasy Dłuższej, zostanie zaliczona Trasa Krótsza. Otrzymają oni medal 

ukończenia Trasy Krótszej, jednakże ich wyniki zostaną ujęte w klasyfikacjach OPEN i wiekowych Trasy 

Krótszej  począwszy od miejsca następującego po miejscu zajętym przez ostatniego Uczestnika, który 

ukończył Trasę Krótszą, w kolejności według czasów uzyskanych przez tych Uczestników na punkcie 

pomiaru czasu zlokalizowanym na mecie Trasy Krótszej. Wyniki tych Uczestników nie są brane pod uwagę 

przy przyznawaniu nagród, o których mowa w art. 25 

 

Art. 14. Start Zawodów znajduje się w Grodzisku Wielkopolskim. Meta Krótszego Dystansu i punkt 

"przepakowy" dla dłuższego dystansu znajduje się w Nowym Tomyślu. Meta dłuższego dystansu znajduje 

się w Wolsztynie. 

 

Art. 15. Ze względu na specyfikę Zawodów Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub 

wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będą Trasy Zawodów. 

 

Art. 16. Na trasie Zawodów Organizator przewiduje zorganizowanie: 

1) nie mniej niż 5 Punktów Kontrolnych z Sędziami Zawodów. Na Punktach Kontrolnych zlokalizowane 

będą również punkty odżywcze wyposażone co najmniej w napoje dla uczestników Zawodów, 

2) stałych i lotnych punktów zabezpieczenia medycznego. Na każdym Punkcie Kontrolnym będzie 

znajdowała się osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

Art. 17. W celu ustalenia kolejności Uczestników na mecie Trasy Krótszej i Trasy Dłuższej Organizator 

przewiduje elektroniczny pomiar czasu. 

 

Art. 18. Limit czasu wynosi: 

1) dla Trasy Krótszej - 10 godzin 30 minut, 

2) dla Trasy Dłuższej - 18 godzin, 

3) limity pośrednie Trasy Dłuższej znajdują się na Punktach Kontrolnych i wynoszą: 

a) na 55 km w Nowym Tomyślu - 8 godzin 30 minut, 

b) na 85 km w Jastrzębsku Starym - 13 godzin 30 minut. 

Po upływie tego czasu Punkty Kontrolne zostaną zamknięty, a zawodnicy będą kierowani do mety 

Trasy Krótszej - w przypadku opisanym w ppkt. a) albo do mety Trasy Dłuższej - w przypadku 

opisanym w ppkt. b).     
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Art. 19. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez Uczestnika o własnych siłach, w 

wyznaczonym limicie czasu linii mety przynajmniej na Trasie Krótszej. 

 

Art. 20. Rywalizacja podczas Zawodów trwa non stop do momentu przekroczenia przez Uczestnika linii 

mety lub powiadomienia go przez Sędziego Zawodów na Punkcie Kontrolnym o konieczności opuszczenia 

Trasy Zawodów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestnika albo niezmieszczenie się przez 

Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora Limicie czasowym. 

  

V. Klasyfikacje 

Art. 21. Uczestnicy Zawodów klasyfikowani są indywidualnie. 

 

Art. 22. W ramach zawodów Organizator przewiduje następujące klasyfikacje: 

1) kobiety OPEN kobiet - Trasa Krótsza, 

2) kobiety 18-30 lat - Trasa Krótsza, 

3) kobiety 31-50 lat - Trasa Krótsza, 

4) kobiety 51+ lat - Trasa Krótsza, 

5) mężczyźni OPEN - Trasa Krótsza, 

6) mężczyźni 18-30 lat - Trasa Krótsza, 

7) mężczyźni 31-50 lat - Trasa Krótsza, 

8) mężczyźni 51+ lat - Trasa Krótsza, 

9) kobiety OPEN kobiet - Trasa Dłuższa, 

10) kobiety 18-30 lat - Trasa Dłuższa, 

11) kobiety 31-50 lat - Trasa Dłuższa, 

12) kobiety 51+ lat - Trasa Dłuższa, 

13) mężczyźni OPEN - Trasa Dłuższa, 

14) mężczyźni 18-30 lat - Trasa Dłuższa, 

15) mężczyźni 31-50 lat - Trasa Dłuższa, 

16) mężczyźni 51+ lat - Trasa Dłuższa. 

 

Art. 23. Klasyfikacja OPEN wszystkich Uczestników Zawodów na poszczególnych trasach ma znaczenie 

wyłącznie informacyjne. 

 

Art. 24. 1. W porozumieniu z Oficjalnymi Partnerami lub Sponsorami Organizatorzy mogą wprowadzić 

dodatkowe klasyfikacje. W takiej sytuacji Oficjalni Partnerzy lub Sponsorzy, z wyłączeniem 

Organizatorów, mogą być fundatorami nagród dla zwycięzców tych dodatkowych kategorii. 

2. O wprowadzeniu dodatkowych klasyfikacji Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" 

podanym na Stronie. 

 

VI. Nagrody 

Art. 25. 1. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, zajęli trzy 

pierwsze miejsca, otrzymają od Organizatora statuetki. 

2. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach pozostałych klasyfikacji kobiet i mężczyzn, zajęli trzy pierwsze 

miejsca, otrzymają od Organizatora puchary. 

3. Uczestnicy Zawodów, którzy ukończyli jedną z Tras otrzymają pamiątkowy medal. 

4. Nagrody w kategoriach OPEN nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych. 
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Art. 26. 1. Jeżeli Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, albo w 

przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców 

albo do rozlosowania wśród Uczestników Zawodów. 

2. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" podanym na Stronie. 

  

VII. Uczestnictwo w Zawodach 

Art. 27. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne. 

 

Art. 28. 1. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi: 

1) Pakiet "Normal" - 120,00 zł, 

2) Pakiet "Premium" - 145,00 zł. 

2. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora 

podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji. W tytule przelewu 

należy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem "GWiNT Ultra Cross". O dacie wpłaty wpisowego decyduje data 

wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora. 

3. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w terminie wskazanym w ust. 2 zostanie wykreślona z "Listy 

Zawodników". W jej miejsce zostanie wpisana kolejna z najszybciej zarejestrowanych osób z "Listy 

Rezerwowej". 

4. Osoba wpisana na "Listę Zawodników" z "Listy Rezerwowej" powinna dokonać wpłaty wpisowego w 

terminie  7 dni licząc od dnia wpisu na "Listę Zawodników" na rachunek bankowy Organizatora podany w 

formularzu zgłoszeniowym. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem "GWiNT Ultra 

Cross". O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Organizatora. 

5. W przypadku niezaplacenia wpisowego w terminie wskazanym w ust. 4 stosuje się zasady opisane w 

ust. 2. 

6. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi. 

 

Art. 29. Do uczestnictwa w Zawodach wymagane jest: 

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zwodów 

www.ultragwint.pl, 

2) wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w art. 28, 

3) podpisanie w dniu Zawodów oświadczeń o następującej treści: 

"Oświadczam, iż biorę udział w ultramaratonie "GWiNT Ultra Cross" na własną odpowiedzialność, 

bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w 

Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 

Zapoznałem/am się również z "Regulaminem Zawodów", który znajduje się na stronie 

www.ultragwint.pl. i zobowiązuję się do jego przestrzegania". 

"Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów 

zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją 

Zawodów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

133/97, poz. 883). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Zawodów 

drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 

18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422)". 

4) ukończenie 18 roku życia. 

 

Art. 30. Rejestracja Uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

Stronie w zakładce "Zapisz sie na zawody". 
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Art. 31.1. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 200 Uczestników. 

2. O zarejestrowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego w terminach określonych w art. 28 

na rachunek bankowy Organizatora. 

3. O zamknięciu listy zawodników Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" podanym na 

Stronie. 

 

Art. 32. W przypadku dużego zainteresowania zawodami Organizator może zwiększyć liczbę zawodników 

do 250. 

 

Art. 33. 1. Wpisowe wniesione po terminach wskazanych w art. 28 nie będą skuteczne. Wpisowe 

podlega bezzwłocznemu zwrotowi na rachunek bankowy zgłaszającego. 

2. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów w biurze zawodów. 

  

VIII. Pakiet startowy 

Art. 34. 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów pakiet startowy w wersji: 

1) "Pakiet Normal" - wyposażony w: 

a) latarkę "czołówkę", 

b) kubek składany wielorazowego użytku, 

c) numer startowy, 

d) chip elektronicznego pomiaru czasu, 

e) agrafki, 

f) dwa worki foliowe. 

2) "Pakiet Premium" - poza wyposażeniem opisanym w pkt 1 posiada pasek na numer startowy 

"Compressport".  

 

2. W przypadku gdy Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, albo w 

przypadku zgłoszenia się Sponsora, może być przewidziane dodatkowe wyposażenie pakietu startowego. 

 

Art. 35. 1. Odbiór pakietu startowego następuje w Biurze Zawodów w dniu poprzedzającym Zawody. 

2. Odbiór pakietu startowego w dniu Zawodów nie będzie możliwy. 

  

IX. Wyposażenie uczestników Zawodów 

Art. 36. Wyposażenie obowiązkowe Uczestników obejmuje: 

1) latarkę czołówkę, 

2) telefon komórkowy, 

3) 05, litra napoju na starcie (bidon, bukłak), 

4) dokument tożsamości, 

5) kubek wielorazowego użytku. 

 

Art. 37. Wyposażenie zalecane Uczestników obejmuje: 

1) odzież chroniąca przed zimnem i deszczem, 

2) apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki 

przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna), 

3) prowiant na drogę. 
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X. Postanowienia końcowe 

Art. 38. Organizator zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych 

wypadków. 

 

Art. 39. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne 

od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub 

mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów. 

 

Art. 40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na 

tereny stanowiące własność prywatną. 

 

Art. 41. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w 

szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów 

przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście. 

 

Art. 42. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń 

Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się 

do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. 

 

Art. 43. Ewentualne protesty mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio po zakończeniu 

Zawodów do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym 

zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów. 

 

Art. 44. Korzystanie przez Uczestników ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na Trasach Zawodów, 

niezwiązanych z organizacją Zawodów, jest nie dozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. 

 

Art. 45. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad "fair play". Utrudnianie 

Zawodów innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. 

 

Art. 46. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na Stronie w formie 

"Komunikatów Startowych". 

 

Art. 47. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek informowania 

na Stronie w formie "Komunikatów Startowych". 

 

Art. 48. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest ostateczna. 

 

  

Stan na dzień 05.05.2014r. 

 

 


