REGULAMIN
Rajd Kurierów
na trasie III Biegu Kurierów Sądeckich

ORGANIZATOR :
Organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid w Nowym Sączu.
WSPÓŁORGANIAZATORZY :
Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro, Gmina Rytro.
PARTNERZY:
Uczniowski Klub Sportowy Ryter Rytro , Hala sportowa w Rytrze
BAZA:
Hala sportowa w Rytrze
PATRONAT MEDIALNY:
TV Beskid , RMF MAXXX , Dobry Tygodnik Sądecki, Biegi Górskie
IDEA BIEGU i RAJDU KURIERÓW
„W 1940 roku rekord tego marszu, wynoszący 1 godzinę i 36 minut uzyskał Tadeusz
Sokołowski – „Ogór”. Mimo licznych prób rekord ten nie był do pobicia. W 1942 roku zespół:
Mieczysław Chrzanowski i Jerzy Kotlarski uzyskał największe przybliżeni, pokonując te trasę
w czasie 1 godziny i 42 minut. Wiosną 1943 roku zespół: Mieczysław Chrzanowski, Zbigniew
Kmieć i Adam Krzyształowicz, uzyskał fantastyczny czas 1 godziny i 27 minut. Rekord
„Ogóra” został pobity i taki pozostał do dzisiaj. – Informacje te zostały zamieszczone w pracy
Jerzego Kotlarskiego i Piotra Połomskiego „Strzelcy Podhalańscy – AK. Oddziały
partyzanckie na Sądecczyźnie i Podhalu.
TERMIN I MIEJSCE
Rajd odbędzie się dnia 28 kwietnia 2018 roku.
Start Rajdu o godzinie 8:30
Obowiązuje limit czasu dla uczestników Rajdu 5h
Start zlokalizowany będzie przy Hali Sportowej w Rytrze, meta przy schronisku PTTK na
Przehybie.
Zapewniony będzie transport uczestników Rajdu z Nowego Sącza do Rytra i z powrotem.
Wyjazd dla osób, które zapisały się oraz dokonały opłaty, 28.04.2018r o godzinie 7.45 MOK
Nowy Sącz, powrót po zakończeniu imprezy.
TRASA
Hala sportowa w Rytrze przez Połom na Przehybę (a więc z Rytra szlakiem żółtym, zielonym,
niebieskim i czerwonym GSB do schroniska na Przehybie). Trasa będzie oznakowana.

Trasa liczy około 11 km i ponad 800 metrów przewyższenia.
Zalecana trasa powrotna do Rytra: Schronisko na Przehybie szlakiem narciarskim przez Halę
Konieczną do Doliny Roztoki Wielkiej i dalej do Rytra (najkrótsza trasa) lub szlakiem niebieskim
do Rytra.
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA , OPŁATY STARTOWE, BIURO ZAWODÓW
W Rajdzie mogą startować wszystkie osoby, których kondycja pozwala na przebycie założonej
trasy, przy czym osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców.
Organizator dopuszcza start z zwierzętami.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracji w zakładce „ZAPISY” na stronie
internetowej: www.stoper.pro ,oraz wpłacenia na konto organizatora opłaty startowej.
Termin zgłoszeń i opłat internetowych do 14 kwiecień 2018 r.
Istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w dniu 28.04.2018r, o ile lista zgłoszeń nie
przekroczy 200 uczestników, pamiątkowe koszulki są zagwarantowane dla 100 pierwszych osób.
Uwaga ! Obowiązuje limit uczestników Rajdu Kurierów 200 osób (zarejestrowanych i
opłaconych ! )
Opłata startowa Rajdu:
- do 14.04.2018r. – 10,00zł
- do 28.04.2018r – 20,00zł
UWAGA ! Zawodnicy biorący udział w Rajdzie po rejestracji zobowiązani są do wniesienia opłaty
startowej w terminie 7 dni od rejestracji . Brak opłaty w terminie 7 dni powoduje automatyczne
usuniecie zgłoszenia, co wymaga ponownej rejestracji zawodnika chcącego startować.
Z opłaty startowej za udział w Rajdzie mogą zostać zwolnione zorganizowane grupy dzieci i
młodzieży (organizator nie zapewnię w takim wypadku pamiątkowych koszulek).
Zgłoszenie grup należy dokonać do 14.04.2018r na dres: jolaug@wp.pl, tel. 500 215 552
adres: PTT Oddział "Beskid", ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz tytuł przelewu :
opłata startowa Rajd Kurierów, imię i nazwisko
Konto bankowe Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
Wszyscy zawodnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
UWAGA ! Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie uczestniczenia w Rajdzie.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości.
Uczestnicy Rajdu po weryfikacji otrzymują:
- transport z Nowego Sącza do Ryta i z powrotem,
- bon na posiłek po zakończeniu rajdu,
- pamiątkową koszulkę – dla zapisanych i opłaconych pierwszych 100 osób
- ubezpieczenie NNW
Zgłoszenie do uczestnictwa w Rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy.

Biuro Rajdu Kurierów:
PTT Oddział "Beskid", ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Kontakt: Jolanta Augustyńska 500 215 552, jolaug@wp.pl
Agnieszka Szeliga
Robert Biernacki
Biuro Zawodów - Hala sportowa w Rytrze - będzie czynne w dniu zawodów od godziny 8:00
do 8:15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników Rajdu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie, dostosowane do aktualnie panujących
warunków atmosferycznych.
2. Dodatkowe informację, jeśli będzie taka potrzeba, będą na bieżąco podawane na stronie
internetowej oraz e-mailem osobom zapisanym na Rajd.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

