
REGULAMIN	

§	1		

CEL	IMPREZY	

	

-	Promocja	regionu	turystycznego	Karkonoszy.	

-	Propagowanie	zdrowego	trybu	życia.	

§	2	

ORGANIZATOR	

	

Fundacja	Profit	Maraton,	

50-148	Wrocław,	

Ul.	Krawiecka	3/23	

Daniel	Chojnacki	–	664151624	(trasa)	

Mateusz	Lewicki	–	502283163	(płatności	i	księgowość)	

Karol	Gołaj	–	792229407	(media,	biuro	zawodów)	

Mail:	biuro@chojnikmaraton.pl	

KRS:	0000365817	

NIP:	8982188965	

NR	KONTA:	Raiffeisen	Polbank	58	1750	0012	0000	0000	2597	4786	

	

§	3	

SZCZEGÓŁOWE	INFORMACJE	O	POSZCZEGÓLNYCH	DYSTANSACH:	

	

§3.1		

PÓŁMARATON	Z	GÓRKĄ	

	

Start	znajdować	się	będzie	na	polanie	przy	Transgranicznym	Centrum	Turystyki	Aktywnej	w	

Sobieszowie,	Jeleniej	Górze.	

Godz.	Startu:	10.00.	27	maj	2017	roku.	

Baza/Biuro	 zawodów:	 Transgraniczne	 Centrum	 Turystyki	 Aktywnej	w	 Sobieszowie,	 Jeleniej	

Górze.	

Godziny	otwarcia	biura	zawodów:	



–	godzina	16:00	–	22:00	piątek	26	maja	2017	

–	godzina	6:00	–	9:00	sobota	27	maja	2017	

Limit	miejsc:	300	

TRASA:	

–	Trasa	prowadzi	szlakami	turystycznymi	polskich	i	czeskich	Karkonoszy.	

–	Trasa	wymagająca	technicznie,	znaczne	przewyższenia.	

–	Trasa	będzie	oznakowana	przy	pomocy	szarf	i	tablic	kierunkowych.	

–	Dystans	–	28	km.	

–	Przewyższenia:	1291	m	do	góry	i	1291	m	w	dół.	

–	Na	trasie	przewidziane	3	punkty	odżywcze	(woda,	napoje	izotoniczne,	owoce,	bakalie,	słone	

przekąski),	znajdują	się	na	następującym	kilometrażu	 I	BUFET	–	5	km,	 II	BUFET	–	10	km,	 III	

BUFET	–	18	km,	

–	Limit	czasu	ukończenia	biegu	wynosi	6	godzin.	

Dokładny	przebieg	i	profil	trasy	znajduje	się	pod	zakładką	TRASA.	

Wyposażenie	obowiązkowe:	

–	Numer	startowy	

–	Dowód	osobisty	lub	ważny	paszport	

–	Naczynie	umożliwiające	picie	(kubek,	bidon,	camelbak	itp.)	

Zalecane	wyposażenie:	

–	0,5l	płynu,	

–	Mapa	trasy,	

–	Kurtka	przeciwdeszczowa.	

§	3.2	

CHOJNIK	MARATON	

	

Start	znajdować	się	będzie	na	polanie	przy	Transgranicznym	Centrum	Turystyki	Aktywnej	w	

Sobieszowie,	Jeleniej	Górze.	

Godz.	Startu:	9.00.	27	maja	2017	roku.	

Baza/Biuro	 zawodów:	 Transgraniczne	 Centrum	 Turystyki	 Aktywnej	w	 Sobieszowie,	 Jeleniej	

Górze.	

Godziny	otwarcia	biura	zawodów:	

–	godzina	16:00	–	22:00	piątek	26	maja	2017	



–	godzina	6:00	–	8:00	sobota	27	maja	2017	

Limit	miejsc:	400	

TRASA:	

–	Trasa	prowadzi	szlakami	turystycznymi	polskich	i	czeskich	Karkonoszy.	

–	Trasa	wymagająca	technicznie,	znaczne	przewyższenia.	

–	Trasa	będzie	oznakowana	przy	pomocy	szarf	i	tablic	kierunkowych.	

–	Dystans	–	46	km.	

–	Przewyższenia:	2229	m	do	góry	i	2229	m	w	dół.	

–	Na	trasie	przewidzianych	5	punktów	odżywczych	(woda,	napoje	izotoniczne,	owoce,	bakalie,	

słone	przekąski),	punkty	żywieniowe	znajdują	się	na	następującym	kilometrażu	I	BUFET	–	5	

km,	II	BUFET	–	10	km,	III	BUFET	–	23	km,	IV	BUFET	–	32	km,	V	BUFET	–	37	km	

–	Limit	czasu	ukończenia	biegu	wynosi	9	godzin,	

–	Limit	czasu	na	poszczególnych	punktach	żywieniowych:	

II	punkt	żywieniowy	–	2	godziny	30	minut,	

III	punkt	żywieniowy	–	5	godzin,	

Dokładny	przebieg	i	profil	trasy	znajduje	się	pod	zakładką	TRASA.	

Wyposażenie	obowiązkowe:	

–	Numer	startowy	

–	Dowód	osobisty	lub	ważny	paszport,	

–	Włączony	i	naładowany	telefon	komórkowy	(z	roamingiem)	z	wgranymi	numerami	telefonu	

alarmowego	oraz	do	organizatora,	

–	Naczynie	umożliwiające	picie	(kubek,	bidon,	camelbak	itp.)	

Zalecane	wyposażenie:	

–	0,5l	płynu,	

–	Mapa	trasy,	

–	Kurtka	przeciwdeszczowa.	

§	3.3		

ULTRA	CHOJNIK	

	

Start	znajdować	się	będzie	na	polanie	przy	Transgranicznym	Centrum	Turystyki	Aktywnej	w	

Sobieszowie	Jeleniej	Górze.	

Godz.	Startu:	1.00.	26/27	maja	2017	roku.	



Baza/Biuro	 zawodów:	 Transgraniczne	 Centrum	 Turystyki	 Aktywnej	w	 Sobieszowie,	 Jeleniej	

Górze.	

Godziny	otwarcia	biura	zawodów:	

–	godzina	16:00	–	22:00	piątek	26	maja	2017	

TRASA: –	Trasa	prowadzi	szlakami	turystycznymi	polskich	i	czeskich	Karkonoszy.	

–	Trasa	wymagająca	technicznie,	znaczne	przewyższenia.	

–	Trasa	będzie	oznakowana	przy	pomocy	szarf	i	tablic	kierunkowych.	

–	Dystans	–	102	km.	

–	Przewyższenia:	5025	m	do	góry	i	5025	m	w	dół.	

–	Na	trasie	przewidzianych	6	punktów	odżywczych	(woda,	napoje	izotoniczne,	cola,	herbata,	

kawa,	 owoce,	 ciastka,	 sery,	 kiełbaski,	 2	 ciepłe	 posiłki),	 punkty	 żywieniowe	 znajdują	 się	 na	

następującym	kilometrażu	I	BUFET	–	14	km,	II	BUFET	–	36	km,	III	BUFET	–	52	km,	IV	BUFET	–	

68	km,	V	BUFET	–	81	km,	VI	BUFET	–	93	km	

–	Limit	czasu	ukończenia	biegu	wynosi	21	godzin,	

–	Limit	czasu	na	poszczególnych	punktach	żywieniowych:	

–	III	punkt	żywieniowy	KARPACZ	–	10	godzin	

–	IV	punkt	żywieniowy	SPINDLEROWY	MLYN	–	15	godzin	

Limit	miejsc:	200	

Przepak	 dla	 zawodników	 Ultra	 Chojnik	 będzie	 zorganizowany	 na	 III	 oraz	 V	 punkcie	

żywieniowym.	Przepak	musi	 zostać	przekazany	organizatorowi	podczas	 rejestracji	w	biurze	

zawodów.	

Dokładny	przebieg	i	profil	trasy	znajduje	się	w	zakładce	–	TRASA.	

Wyposażenie	obowiązkowe:	

–	Dowód	osobisty	lub	ważny	paszport,	

–	Włączony	i	naładowany	telefon	komórkowy	(z	roamingiem)	z	wgranymi	numerami	telefonu	

alarmowego	oraz	do	organizatora,	

–	latarka	czołowa,	

–	przeciwdeszczowa	odzież	z	długim	rękawem,	

–	mapa	trasy.	

–	0,5l	płynu,	naczynie	umożliwiające	picie	(kubek,	bidon,	camelbak	itp.)	

–	folia	NRC.	

UWAGA!	Do	startu	na	dystansie	Ultra	Chojnik	wymagana	jest	kwalifikacja.	Każdy	zawodnik	w	



formularzu	zgłoszeniowym	musi	podać	linki	do	dwóch	ukończonych	w	limicie	biegów	górskich	

równych	maratonowi	lub	dłuższych.	W	szczególnych	przypadkach	organizator	zastrzega	sobie	

prawo	do	subiektywnej	oceny,	która	dopuści	lub	niedopuści	zawodnika	do	startu.	

§3.3.1		

ZACHOWANIE	BEZPIECZEŃSTWA	NA	DROGACH	PUBLICZNYCH	

	

Uczestnik	biegu	Ultra	zobowiązuje	się	do	przestrzegania	przepisów	Prawa	o	Ruchu	Drogowym	

podczas	korzystania	z	dróg	publicznych	na	ulicy	Karkonoskiej	i	Michałowickiej.	

§	3.4		

CHOJNIK	VERTICAL	

	

Start	znajdować	się	będzie	na	polanie	przy	Transgranicznym	Centrum	Turystyki	Aktywnej	w	

Sobieszowie,	Jeleniej	Górze.	

Godz.	Startu:	19.00.	26	maj	2017	roku.	

Baza/Biuro	 zawodów:	 Transgraniczne	 Centrum	 Turystyki	 Aktywnej	w	 Sobieszowie,	 Jeleniej	

Górze.	

Godziny	otwarcia	biura	zawodów:	

–	godzina	14:00	–	19:00	piątek	26	maja	2017	

Limit	miejsc:	100	

TRASA:	

–	Trasa	prowadzi	szlakami	turystycznymi	polskich	Karkonoszy.	

–	Trasa	wymagająca	technicznie,	znaczne	przewyższenia.	

–	Trasa	będzie	oznakowana	w	miejscach	zmiany	szlaku.	

–	Dystans	–	2,5	km.	

–	Przewyższenia:	250	m	do	góry	

–	Na	trasie	przewidziane	1	punkt	odżywczy	(woda,	napoje	izotoniczne,	owoce),	znajdują	się	na	

mecie	

–	Limit	czasu	ukończenia	biegu	wynosi	45	minut.	

Dokładny	przebieg	i	profil	trasy	znajduje	się	pod	zakładką	TRASA.	

Wyposażenie	obowiązkowe:	

–	Numer	startowy	

§	4		



WARUNKI	UCZESTNICTWA	

	

Uczestnikiem	Chojnik	Karkonoskiego	Festiwalu	Biegowego	może	zostać	każda	osoba	która	do	

dnia	27	maja	2017	r.	ukończy	18	lat.	

Zawodnicy	 zgłaszając	 się	 do	 biegu	 oświadczają,	 że	 startują	 w	 biegu	 na	 własną	

odpowiedzialność,	i	że	nie	występują	przeciwwskazania	lekarskie	do	udziału	w	górskim	biegu	

w	ramach	Chojnik	Karkonoskiego	Festiwalu	Biegowego.	

Wszyscy	zawodnicy,	muszą	zostać	zweryfikowani	w	Biurze	Zawodów	(osobiście!).	Zawodnik	

musi	posiadać	podczas	weryfikacji	dowód	tożsamości	(dowód	osobisty,	paszport).	

Wszyscy	 zawodnicy	 muszą	 przestrzegać	 Regulaminu	 Chojnik	 Karkonoskiego	 Festiwalu	

Biegowego	oraz	wewnętrznych	przepisów	obowiązujących	w	Karkonoskim	Parku	Narodowym,	

szczególnie	należy	zwrócić	uwagę	na	całkowity	zakaz	śmiecenia.	

§	5		

OPŁATA	REJESTRACYJNA:	

	

Za	ZGŁOSZENIE	uważane	jest	prawidłowe	wypełnienie	formularza	zgłoszeniowego	na	stronie	

biegu	i	wpłacenie	opłaty	rejestracyjnej	na	konto	Organizatora.	

Opłata	rejestracyjna	wynosi:	

1)	Wpłacone	do	31	grudnia	2016	r.:	

Półmaraton	z	Górką	28	km	–	100	zł	

Chojnik	Maraton	46	km	–	130	zł	

Ultra	Chojnik	108	km	–	200	zł	

Chojnik	Vertical	2,5	km	–	20	zł	

2)	Wpłacone:	1	stycznia	–	31	marzec	2017:	

Półmaraton	z	Górką	25	km	–	120	zł	

Chojnik	Maraton	43	km	–	150	zł	

Ultra	Chojnik	108	km	–	240	zł	

Chojnik	Vertical	2,5	km	–	30	zł	

3)	Wpłacone:	31	marca	–	26	maja	2017:	

Półmaraton	z	Górką	25	km	–	140	zł	

Chojnik	Maraton	43	km	–	180	zł	

Ultra	Chojnik	108	km	–	280	zł	



Chojnik	Vertical	2,5	km	–	40	zł	

Opłata	w	biurze	zawodów,	dzień	przed	i	w	dniu	zawodów	wzrasta	na	każdym	dystansie	o	40	

zł.	

Zgłoszenia	 przyjmowane	 są	 wyłącznie	 do	 wyczerpania	 limitu	 miejsc.	 Pełne	 zgłoszenie	 to	

uiszczenie	 opłaty	 rejestracyjnej	 na	 konto	organizatora	wraz	 z	 poprawnym	wypełnieniem	

formularza	zgłoszeniowego.	Potwierdzeniem	powyższego	jest	nadanie	numeru	startowego	

zawodnikowi.	

Zawodnikom,	którzy	zgłosiły	się,	a	nie	wpłacili	opłaty	rejestracyjnej	nie	zostanie	przydzielony	

numer	startowy.	

Organizator	ma	prawo	wezwać	do	zapłaty	(drogą	e-mail)	uczestników	wyznaczając	im	termin	

płatności.	W	przypadku	braku	uiszczenia	należności	zawodnik	zostanie	usunięty	z	listy.	

Wpisowe	wpłacone	po	27	kwietnia	nie	gwarantuje	wszystkich	świadczeń.	

Organizator	nie	zwraca	opłaty	rejestracyjnej,	które	nie	ukończyły	zawodów	lub	też	nie	wzięły	

udziału	w	zawodach.	

Istnieje	 możliwość	 przekazania	 opłaty	 rejestracyjnej	 innej	 osobie	 jednak	 jedynie	 do	 27	

kwietnia	2016	r.	(Po	tym	terminie	nie	ma	możliwości	dokonania	jakichkolwiek	zmian)!	Taka	

wymiana	 musi	 być	 dokonana	 osobiście	 pomiędzy	 zainteresowanymi	 i	 zgłoszona	 do	

organizatora	minimum	na	30	dni	przed	zawodami.	W	szczególnych	przypadkach	organizator	

zastrzega	sobie	prawo	do	uznania	przekazania	opłaty	startowej	po	w/w	terminie.	

W	przypadku	zwrotu	opłaty	rejestracyjnej:	

–	zgłoszenie	rezygnacji	do	31.12.2016	r.	–	zwrot	100	%	opłaty	

–	zgłoszenie	rezygnacji	do	15.03.2017	r.	–	zwrot	50	%	opłaty	

Po	 16.03.2016	 organizator	 nie	 dokonuje	 zwrotu	 opłaty	 startowej,	 ze	 względu	 na	 już	

poniesione	koszty	organizacyjne!	

Zwrot	kosztów	wpisowego,	w	przypadku	zgodnego	z	regulaminem	odwołania	imprezy,	w	pełni	

wyczerpuje	roszczenia	Uczestnika	wobec	organizatora.	

W	ramach	wpisowego	organizator	zapewnia:	

–	start	w	zawodach	oraz	obsługę	trasy;	

–	koszulkę	(za	dodatkową	opłatą	+	50	zł	–	wyłącznie	określoną	podczas	zapisywania);	

–	numery	startowe;	

–	napoje	i	wyżywienie	na	trasie	biegu;	

–	ciepły	posiłek	po	zawodach;	



–	zabezpieczenie	medyczne	w	postaci	 jednostki	ratownictwa	medycznego	oraz	ratowników	

górskich	GOPR;	

–	obsługę	sędziowską;	

–	puchary,	dyplomy	i	nagrody	(finansowe/rzeczowe	w	zależności	od	pozyskanych	sponsorów)	

dla	najlepszych;	

–	bezpłatny	nocleg	na	polu	namiotowym	położonym	przy	Transgranicznym	Centrum	Turystyki	

Aktywnej	w	Sobieszowie,	Jeleniej	Górze;	

–	dostęp	do	pryszniców	i	toalet.	

–	dodatkowe	gadżety	w	zależności	od	pozyskanych	sponsorów	

§	6		

NAGRODY	

	

Półmaraton	z	Górką,	Chojnik	Maraton,	Ultra	Chojnik:	

W	 klasyfikacji	 OPEN	 (bez	 względu	 płeć)	 –	 miejsca	 1-3	 –	 puchary	 oraz	 nagrody	

(finansowe/rzeczowe	w	zależności	od	pozyskanych	sponsorów).	

W	kategorii	kobiet	–	miejsca	1-3	–	puchary	oraz	nagrody	(finansowe/rzeczowe	w	zależności	

od	pozyskanych	sponsorów).	

W	kategoriach	wiekowych	mężczyzn	–	miejsca	1-3	–	drobne	upominki.	

W	kategoriach	wiekowych	kobiet	–	miejsca	1-3	–	drobne	upominki.	

Chojnik	Vertical:	

W	klasyfikacji	OPEN	(bez	względu	płeć)	–	miejsca	1-3	–	puchary	i	upominki	

W	kategorii	kobiet	–	miejsca	1-3	–	puchary	i	upominki	

§	7	

	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE:	

	

Termin,	miejsce	i	trasa	biegów	może	ulec	zmianie,	jak	również	biegi	mogą	zostać	odwołane	w	

razie	wystąpienia	 okoliczności	 niemożliwych	do	przewidzenia	w	dniu	 publikacji	 niniejszego	

Regulaminu	 lub	 z	 powodu	 siły	 wyższej	 (np.	 niekorzystnych	 warunków	 atmosferycznych,	

decyzji	 służb	 porządkowych,	 ratowniczych	 GOPR	 lub	 Karkonoskiego	 Parku	 Narodowego	 ).	

Dokonanie	 zmian	w	 powyższym	 zakresie	 nie	 skutkuje	 powstaniem	 ze	 strony	 Organizatora	

dodatkowych	zobowiązań	w	stosunku	do	Uczestnika	ani	roszczeń	Uczestnika	w	stosunku	do	

Organizatora.	 W	 innych	 przypadkach	 odwołania	 biegów	 z	 winy	 Organizatora,	 Organizator	



zobowiązany	jest	do	zwrotu	na	rzecz	Uczestnika	opłaty	rejestracyjnej	

Jeśli	zawodnik	napotka	innego	zawodnika,	który	uległ	wypadkowi,	zobowiązany	jest	udzielić	

mu	 koniecznej	 pomocy	 i	 zawiadomić	 obsługę	 medyczną!!	 (GOPR	 601	 100	 300,	 985)	

Przypominamy,	że	każdy	ma	obowiązek	udzielenia	pierwszej	pomocy	osobie	poszkodowanej.	

Zawodnicy	muszą	mieć	numer	startowy	zawieszony	z	przodu	ciała.	

Zawodnicy	ubezpieczają	się	od	NW	we	własnym	zakresie.	

Zawodnik	 startując	 w	 Chojnik	 Karkonoskim	 Festiwalu	 Biegowym	 wyraża	 zgodę	 do	

wykorzystania	swojego	wizerunku	w	celach	promocji	biegów	górskich	organizowanych	przez	

fundację	 Profit	Maraton,	 oraz	 przetwarzania	danych	osobowych	podanych	w	 zgłoszeniu	w	

zakresie	niezbędnym	do	przeprowadzenia	zawodów.	

Organizatorzy	 Chojnik	 Karkonoskiego	 Festiwalu	 Biegowego	 zastrzegają	 sobie	 możliwości	

zmian	w	regulaminie,	o	których	zobowiązani	są	poinformować	wszystkich	uczestników	przed	

rozpoczęciem	imprezy	bezpośrednim	komunikatem	na	wskazany	mail	zawodnika.	

Wiążąca	 i	 ostateczna	 interpretacja	 niniejszego	 regulaminu	 przysługuje	 wyłącznie	

organizatorom	Chojnik	Karkonoskiego	Festiwalu	Biegowego.	


