
ZAŁĄCZNIK	2: 

 

WARUNKI	BEZPIECZEŃSTWA	UCZESTNIKÓW	BIEGU	RUNMAGEDDON	SAHARA	ADVENTURE	

1.	 Zawodnicy	 poruszając	 się	 wyznaczoną	 trasą.	 Za	 wyznaczoną	 trasę	 uważa	 się	 korytarz	
ruchu	o	szerokości	1000m,	łączący	punkty	trasowe	podane	przez	ORGANIZATORA.		

2.	 Każdy	 zawodnik	 jest	 zobowiązany	 do	 posiadania	 widocznego	 numeru	 startowego	 na	
twarzy.	Zabrania	się	zamazywania	lub	zasłaniania	numeru	startowego,	który	przez	rozpoczęciem	
biegu	będzie	malowany	flamastrem	na	twarzy.	

3.	 Każdy	 zawodnik	 zobowiązany	 jest	wyposażyć	 się	 na	 czas	 biegu	w	 lampkę	 czołówkę	 ze	
sprawnymi	bateriami	i	napełniony	wodą	bukłak	o	pojemności	co	najmniej	3	litry.	Zawodnicy	bez	
sprawnych	czołówek	lub	bez	wody	nie	będą	dopuszczeni	do	biegu.	

4.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 regulaminu	 imprezy	 oraz	 jej	
harmonogramu	w	przypadku	wystąpienia	czynników	powodujących	zagrożenie	życia	lub	zdrowia	
uczestników	(warunki	pogodowe,	zniszczenia	infrastruktury	itp.)	

5.	 Zawodnicy	 są	 zobowiązani	 ukończyć	 bieg	 w	 określonym	 przez	 Organizatora	 limicie	
czasowym.	 Limit	 ten	 podawany	 będzie	 każdorazowo	 na	 odprawie	 w	 przeddzień	 biegu	 –	 nie	
będzie	on	jednak	krótszy	niż	6	godzin.		

6.	 Zawodnicy,	 którzy	 przekroczyli	 limit	 czasu	 na	 trasie	 zobowiązani	 są	 dotrzeć	 do	
najbliższego	punktu	trasowego	i	czekać	na	odbiór	przez	organizatora.	Organizator	kategorycznie	
zabrania	samodzielnego	przemieszczania	się	na	trasie	biegu	lub	poza	nią	po	upływie	limitu	czasu,	
zwłaszcza	po	zapadnięciu	zmroku	(nie	dotyczy	tras	nocnych).		

7.	 Zawodnicy	pozostali	na	trasie	po	zapadnięciu	zmroku	są	zobowiązani	do	oczekiwania	na	
organizatora	przy	punkcie	trasowym	z	włączoną	latarką.		

8.	 Drużyna	 lub	 zawodnik	w	kategorii	 SAHARA	ADVENTURE	100+,	 którzy	przekroczyli	 limit	
czasu	nie	są	dyskwalifikowani.	Do	 ich	czasu	dolicza	się	minuty	karne	w	 liczbie	dwóch	na	każde	
pozostałe	do	mety	100	metrów.		

9.	 Organizator	rezerwuje	sobie	prawo	do	wykluczenia	zawodnika	z	biegu	w	następujących	
przypadkach:	

a.	 Gdy	zawodnik	wykazuje	oznaki	skrajnego	wyczerpania	i	stan	ten	jest	potwierdzony	przez	
obsługującego	 trasę	 medyka,	 wówczas	 decyzję	 o	 wykluczeniu	 zawodnika	 podejmuje	 dyrektor	
eventu.	W	takim	przypadku	zawodnikowi	dolicza	się	karne	minuty	zgodnie	z	praktyką	opisaną	w	
pkt	8.		

b.	 Gdy	 zawodnik	 jest	 pod	 wpływem	 alkoholu	 lub	 środków	 odurzających,	 a	 stan	 ten	 jest	
potwierdzony	 przez	 obsługę	 medyczną	 eventu	 (lub	 w	 przypadku,	 gdy	 zawodnik	 odmówi	
poddania	się	badaniu	alkomatem),	decyzję	wówczas	podejmuje	dyrektor	eventu.	Zawodnik	taki	
zostaje	całkowicie	zdyskwalifikowany	z	biegu	i	nie	uczestniczy	w	kolejnych	etapach	imprezy.		

c.	 Gdy	 zawodnik	 na	 starcie	 lub	 punkcie	 kontrolnym	 nie	 posiada	 sprawnej	 latarki	 z	
naładowanymi	bateriami	i	wody	w	ilości	co	najmniej	2	litry,	decyzję	podejmuje	dyrektor	eventu.	



Zawodnik	 taki	 zostaje	 całkowicie	 zdyskwalifikowany	 z	 biegu	 i	 nie	 uczestniczy	 w	 kolejnych	
etapach	imprezy.	

d.	 Gdy	zawodnik	spóźni	się	na	umówiony	termin	odjazdu	środka	transportu	lub	spóźni	się	
na	start	więcej	niż	10	minut.	Decyzję	o	dyskwalifikacji	podejmuje	dyrektor	eventu.	Zawodnik	taki	
zostaje	całkowicie	zdyskwalifikowany	z	biegu	i	nie	uczestniczy	w	kolejnych	etapach	imprezy.	

e.	 ORGANIZATOR	 dyskwalifikuje	 całą	 drużynę,	 jeśli	 jej	 członkowie	 przemieszczają	 się	 na	
trasie	biegu	w	odległościach	większych	niż	50	metrów	od	siebie.	

f.	 ORGANIZATOR	 dyskwalifikuje	 drużynę,	 która	 na	 starcie	 nie	 posiada	 urządzeń	 GPS	 lub	
telefonu	awaryjnego	z	naładowanymi	do	pełna	bateriami.		

11.	Wezwanie	pomocy	odbywa	się	w	dzień	poprzez	ciągłe,	jednoczesne	unoszenie	i	opuszczanie	
obu	rąk.	W	nocy	sygnał	pomocy	nadaje	się	poprzez	zataczanie	kół	włączoną	latarką.	

12.	 Zawodnik,	 który	 dostrzegł	 innego	 zawodnika,	 który	 uległ	 wypadkowi	 jest	 zobowiązany	
samodzielnie	wezwać	pomoc.	Zaniechanie	tej	czynności	powoduje	dyskwalifikację	zawodnika	ze	
wszystkich	 etapów	 imprezy.	 Decyzję	 o	 takiej	 dyskwalifikacji	 podejmuje	 szef	 eventu.	
Zawodnikowi,	który	wezwał	pomocy	dokonuje	się	korekty	czasu,	odejmując	minuty	poświęcone	
na	powyższą	czynność.			

13.	 Uczestnicy	 biegu	 biorą	 w	 nim	 udział	 na	 własną	 odpowiedzialność	 i	 zapoznając	 się	 z	
niniejszymi	 warunkami	 bezpieczeństwa	 zaświadczają	 jednocześnie,	 iż	 są	 świadomi	 ryzyka	
związanego	 z	 uczestnictwem	 w	 biegu	 Runmageddon	 Sahara	 Adventure	 2020	 (w	 tym	 ryzyko	
uszczerbku	zdrowia	lub	śmierci)	

14.	Podczas	biegu	rekomenduje	się	użycie	kijów	trekkingowych.		

15.	Ze	 	względów	 	bezpieczeństwa,	 	wszystkich	 	 zawodników	 	obowiązuje	 	bezwzględny	nakaz	
stosowania	 	 się	 	 do	 	 zaleceń	 	 służb	 	 zabezpieczających	 	 trasę	 	 biegu,	 	 jak	 	 również	 	 służb	
porządkowych	oraz	osób	działających	w	 imieniu	Organizatora.	Obowiązek	 ten	dotyczy	 również	
stosowania	się	do	zaleceń	Organizatora	w	miejscu	zakwaterowania.		

16.	 Organizator	 rezerwuje	 sobie	 prawo	 do	 przerwania	 biegu	w	 razie	 wystąpienia	 okoliczności	
zagrażających	 życiu	 i	 zdrowiu	 zawodników.	 Informacja	 o	 przerwaniu	 biegu	 zostanie	 podana	
przez	osoby	działające	w	imieniu	organizatora	na	trasie	oraz	–	w	razie	potrzeby	poprzez	sygnał:	
wystrzelenie	 czerwonej	 racy.	 W	 przypadku	 przerwania	 biegu	 zawodnicy	 zobowiązani	 są	
zachować	się	tak	jak	w	przypadku	przekroczenia	limitu	czasu	(patrz	pkt	7	i	8).		

17.	 Trudne	 warunki	 terenowe	 na	 trasie	 biegu	 wymagają	 zachowania	 szczególnej	 ostrożności.	
Zawodnicy	 są	 zobowiązani	 zachować	 szczególną	 ostrożność	 na	 odcinkach	 trasy	 określonych	
podczas	odprawy	w	przeddzień	biegu	 jako	 „szczególnie	niebezpieczne”.	 Szczególną	ostrożność	
zaleca	się	również	podczas	stromych	zbiegów.	

18.	Organizator	oczekuje	od	zawodników	samodzielnego	reagowania	na	zmieniające	się	warunki	
pogodowe.	Dostosowania	prędkości	biegu	–	zwłaszcza	w	przypadku	wystąpienia	deszczu.		

19.	Na	trasie	obowiązuje	całkowity	zakaz	dotykania,	drażnienia,	zbliżania	się	do	dzikich	zwierząt.	
Zakaz	 ten	 obowiązuje	 również	 w	 miejscu	 zakwaterowania	 i	 dotyczy	 on	 także	 zwierząt	
hodowlanych.	 ORGANIZATOR	 szczególnie	 przestrzega	 przed	 zbliżaniem	 się,	 dotykaniem	



skorpionów	i	węży.		

20.	 ORGANIZATOR	 nie	 wyraża	 zgody	 na	 samodzielne	 kąpiele	 UCZESTNIKÓW	 w	 zbiornikach	
wodnych	 (morze,	 rzeka	 itp.)	 i	 w	 związku	 z	 tym	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 następstwa	
takich	działań.	

21.	 ORGANIZATOR	 wyposaży	 uczestników	 telefony	 do	 łączności	 awaryjnej.	 Podczas	 odpraw	
ORGANIZATOR	dla	każdej	z	drużyn	poda	czas	połączeń	kontrolnych	–	niewykonanie	powyższych	
połączeń	 w	 zadanym	 czasie	 z	 przyczyn	 poza-	 technicznych	 skutkować	 będzie	 dyskwalifikacją	
drużyny	z	biegu.		

22.	 Na	 trasie	 obowiązuje	 całkowity	 zakaz	 pozostawiania	 śmieci.	 Wszelkie	 odpady	 zawodnicy	
mogą	wyrzucić	w	wyznaczonych	do	tego	celu	na	trasie	biegu	i/lub	mecie	miejscach	/	koszach	na	
śmieci.		

	

	

	
	


