ZASADY PODCZAS ZAWODÓW
Podczas zawodów Biegu Spartakusa start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje
uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów.
Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona wolontariuszy, ratowników medycznych oraz obsługę
techniczną.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie
karane dyskwaliﬁkacją.
Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako
zawodnik, który ukończył Bieg Spartakusa i jest klasyﬁkowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje
wszystkie proﬁty wynikające z ukończenia zawodów.
W przypadku zmiany godziny startu imprezy, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje uczestników
co najmniej na 3 dni przed imprezą.
Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania
zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte
działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
Kary za niewykonywanie przeszkód. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonywania wszystkich
oﬁcjalnych przeszkód na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody lub opuszczanie wyznaczonej trasy
wiąże się z udzieleniem przez sędziów kar czasowych. Za każde ominięcie przeszkody uczestnik będzie
zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń pod okiem wolontariusza. Po tym czasie zawodnik
może, lecz nie musi jeszcze raz pokonać przeszkodę. Ominięcie więcej niż 3 przeszkód podczas jednego
biegu wiąże się z dyskwaliﬁkacją zawodnika. Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się
będą wolontariusze, którzy będą pomagać w pokonywaniu przeszkód. Wolontariusze będą instruować jak
pokonywać przeszkody oraz obserwować pokonywania ich na zasadach fair play.
Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane. Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub
oszukiwał w inny rażący sposób, zostanie zdyskwaliﬁkowany z zawodów bez możliwości ponownego
startu w obecnej edycji biegu BEZ ZWROTU OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU.
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