Regulamin klasyfikacji
Waligóra Run Cross na Raty
I. Postanowienia ogólne
1. Celem serii treningów „Waligóra Run Cross na Raty” jest zapoznanie biegaczy z trasą
ULTRA Waligóra Run Cross oraz pomoc w zbudowaniu odpowiedniej formy
wytrzymałościowej pozwalającej na start w tej wymagającej imprezie.
2. Waligóra Run Cross na raty rozpoczyna się od treningu, który odbędzie się dnia 12
listopada 2017 roku.
3. W czasie treningów będzie prowadzona klasyfikacja punktowa.
4. Celem pośrednim jest udzielenie bonifikaty na zawody WRC dla zawodników, którzy
będą uczęszczać na treningi WRCnaRATY.
5. Treningi mają charakter koleżeński.
6. Organizatorem treningów jest organizator ULTRA Waligóra Run Cross –
Stowarzyszenie Waligóra Run oraz serwis Pomiarownia.pl.
II. Uczestnicy
1. W treningach może uczestniczyć każdy biegacz amator. Zwany dalej Uczestnikiem.
2. Uczestnictwo w Waligóra Run Cross na Raty jest darmowe.
3. Każdy Uczestnik musi podporządkować się do zasad obowiązujących na treningu, a
w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa poruszania się po górach.
4. Za udział w treningach każdy uczestnik bierze na siebie indywidualną
odpowiedzialność.
5. Wskazane jest, aby uczestnik podczas treningu miał przy sobie naładowany telefon
z wprowadzonym numerem do GOPR i Organizatora (795-03-58-33).
III Trasy
1. Trasa ULTRA Waligóra Run Cross została podzielona na dwie części:
a) ETAPI – PTTK Andrzejówka, Waligóra (trawers), Włostowa, Kostrzyna,
Suchawa, Sokołowsko, Stożek Wielki, Bukowiec, Andrzejówka.
b) ETAPII - Głuszyca, Grzmiąca, Rogowiec, Jeleniec, Turzyna, Szpiczak, Szlak
Graniczny, Kamieniołomy, Głuszyca,
2. Szczegóły poszczególnych odcinków są zamieszczone na stronie:
http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html Można znaleźć tam informacje dotyczące:
stopnia trudności trasy, długości, przewyższeń, zobaczyć szczegółową mapę oraz
pobrać truck gps trasy (UWAGA na stronie trasy są podzielone na 4 etapy, jak w
roku ubiegłym).
3. Treningi będą się odbywały zgodnie z terminarzem, który jest opublikowanym na
naszej stronie.
4. Odbędą się dwie tury treningów Waligóra Run Cross na Raty ZIMA (2 etapy) oraz
WIOSNA(2 etapy). W sumie cztery treningów na trasie ULTRA WRC.
IV Treningi
1. Treningi będą prowadzone zgodnie z terminarzem, który opublikowany jest na
stronach: http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html oraz
http://www.waligoraruncross.pl/index.php?akcja=treningi.
2. Treningi będą prowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonych terminów treningów.
4. O zmianie terminu organizator będzie informował za pośrednictwem w/w stron
internetowych oraz FB.

V Ranking
1. Będzie prowadzony ranking, którego zadaniem będzie udzielenie bonifikaty na HALF lub ULTRA
WRC dla osób, które będą miały największą frekwencję na treningach .
2. Ranking jest publikowany na stronie: http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html.
3. Zawodnicy zdobywają punkty za przebiegnięte na treningach kilometry zgodnie z zasadą 1 km =
1 pkt.
4. Liczba punków na każdym etapie jest z góry określona i wynika ona z pomiaru liczby kilometrów
na danym etapie przeprowadzonego przez Organizatora.
5. W tegorocznej edycji WRCnaRATY nie będą rozgrywane tzw. odcinki specjalne.
6. Organizatorzy są klasyfikowani w rankingu, ale nie biorą udziału w losowaniu i nie otrzymują
nagród końcowych.

VI Nagrody
1.
2.
3.
4.

Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie treningi na trasie WRC na Raty otrzymają 75% zniżki na
wpisowe w Ultra WRC lub HALF WRC.
Zawodnicy, którzy ukończą trzy treningi na trasie WRC na Raty otrzymają 50% zniżki na
wpisowe w Ultra WRC lub HALF WRC.
Zawodnicy, którzy ukończą dwa treningi na trasie WRC na Raty otrzymają 25% zniżki na
wpisowe w Ultra WRC lub HALF WRC.
Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie treningi WRCnaRATY dodatkowo otrzymają unikatową
żółtą koszulkę LIDER WRCnaRATY.

VII Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Oficjalna strona, gdzie publikowany jest ranking Waligóra Run Cross na Raty prowadzi serwis
Pomiarownia.pl : http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html.
Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem tytułem NNW, a Organizator radzi aby uczestnicy
posiadali własne polisy tego typu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Organizator
Waligóra Run Cross

