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ZASADY UCZESTNICTWA W K2 CHALLENGE
1. Impreza odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 roku na Gubałówce w Szczecinie i składać się będzie z
trzech biegów:
 20 września 2019 godz. 21:00 bieg K2 NIGHT na dystansie 5 km.
 21 września 2019 godz. 12:00 bieg K2 EXTREME na dystansie 6,5 km
 22 września 2019 godz. 12:00 BIEG NA K2 na dystansie 8611 m
2. Warunkiem uczestnictwa w K2 Challenge jest ukończenie przez zawodnika wszystkich trzech biegów.
3. Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie trzy biegi będą klasyfikowani w K2 Challenge oraz zostaną ujęci w
wynikach wg sumy zdobytych punktów z poszczególnych biegów.
4. Start i meta wszystkich biegów usytuowane będą na Szczecińskiej Gubałówce (Start na dole stoku
narciarskiego, Meta na szczycie stoku narciarskiego) ul. Lisiej Góry 5 w Szczecinie.
5. We wszystkich trzech biegach będą prowadzone następujące klasyfikacje liczące się do klasyfikacji K2
Challenge, gdzie zawodnicy będą zbierali punkty za zajęte miejsca (za zajęcie 1 miejsca – 1 punkt , 2-go
miejsca – 2 punkty, 3 miejsca – 3 punkty itd. np.: za zajęcie 28 miejsca – 28 punktów - im mniejsza suma
punktów tym lepsza lokata):
a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
b)

Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn:
 K 16, M 16 - rocznik 2003 – 2000,
 K 20, M 20 - rocznik 1999 – 1990,
 K 30, M 30 - rocznik 1989 – 1980,
 K 40, M 40 - rocznik 1979 – 1970,
 K 50, M 50 - rocznik 1969 – 1960,
 K 60, M 60 - rocznik 1959 – 1950,
 K 70, M 70 - rocznik 1949 i starsi,
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c) Klasyfikacja drużynowa – drużyna powinna liczyć minimum 5 osób (do klasyfikacji liczą się
najlepsze 5 miejsc zajęte przez członów drużyny). Członkowie drużyny zdobywają punkty, które są
przyznawane za zajęte miejsce w danym biegu np.: zawodnik, który zajął 7 miejsce zdobywa 7
punktów. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów (suma punktów 5 osób).
UWAGA: Drużynę zgłasza kapitan drużyny przesyłając na adres mailowy: kontakt@biegnak2.pl
najpóźniej do 10 września 2019 z danymi : nazwa biegu, imię i nazwisko oraz numer startowy wszystkich
członków drużyny
d) Klasyfikacja Rodzinna – do tej klasyfikacji należy zgłosić minimum 3 członków Rodziny o stopniu
pokrewieństwa i powinowactwa, np.: żona, mąż, dzieci, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuczek,
wnuczka. Kolejność w klasyfikacji Rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy zebranych punktów,
które przyznawane są za zajęte miejsce w danym biegu np.: zawodnik, który zajął 7 miejsce zdobywa
7 punktów. (do klasyfikacji liczą się 3 najlepszych członków Rodziny). Zwycięzcą zostaje Rodzinna,
która uzbiera najmniejszą ilość punktów (suma punktów 3 osób).
e) UWAGA: Rodzinę do klasyfikacji rodzinnej należy zgłosić wysyłając na adres mailowy:
kontakt@biegnak2.pl najpóźniej do 10 września 2019 dane: nazwa biegu, imię i nazwisko oraz numer
startowy wszystkich członków Rodziny
6. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w K2 CHALLENGE
obejmującą wszystkie 3 biegi. W zależności od kolejności dokonania zgłoszenia i wpłaty stawki opłaty
startowej wynoszą odpowiednio:
I Termin: do 31.07.2019 r. – 180 zł
II Termin: od 01.08. do 31.08.2019 r. – 220 zł
III Termin: od 01.09. do 10.09.2019 r. – 280 zł
7. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r. lub wcześniej,
jeśli wyczerpany zostanie limit opłaconych zgłoszeń.
8. Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg.
9. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres
kontakt@biegnak2.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu
wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty i wysłana mailem na adres podany w
zgłoszeniu.
10. Regulaminy poszczególnych biegów można znaleźć na stronie www.biegnak2.pl.

