
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 30 
października 2016 roku.

3. W czasie treningów będzie prowadzona klasyfikacja punktowa - ranking .
4. Głównym celem jest wyłonienie Mistrza Waligóra Run Cross na Raty.
5. Treningi mają charakter koleżeński, a rywalizacja jest honorowa.
6. Organizatorem treningów jest organizator ULTRA Waligóra Run Cross – 

Stowarzyszenie Nowoczesna Opolszczyzna 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.

III Trasy 

1. Trasa ULTRA Waligóra Run Cross została podzielona na cztery części:
a) ETAPI - G uszyca, Grzmi ca, Rogowiec, Jeleniec, Turzyna, Andrzejówka, Prze cz pod ł ą łę
Jele cem, Gomólnik Ma y, omnica, G uszycań ł Ł ł ,
b) ETAPII - Głuszyca SP nr 3, Łomnica, Szpiczak, Szlak Graniczny, 
Kamieniołomy, Głuszyca SP nr 3,
c) ETAPIII – PTTK Andrzejówka, Waligóra, Włostowa, Kostrzyna, Suchawa,
d) ETAPIV - PTTK Andrzejówka, Sokołowsko, Stożek Wielki, Bukowiec, 
Andrzejówka. 

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.

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 (cztery etapy) 
oraz WIOSNA(cztery etapy). W sumie osiem treningów na trasie ULTRA WRC.

5. Pomiędzy turami Waligóra Run Cross ZIMA i WIOSNA odbędzie się trening 
dodatkowy na trasie Półmaratonu Szlakiem Riese. Zdobyte punkty zaliczany do 
klasyfikacji WRC na Raty. Odcinek ten nazywać dalej będziemy Joker.

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.

http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html
http://www.waligoraruncross.pl/index.php?akcja=treningi
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3. Po zakończeniu każdego treningu wśród uczestników będzie prowadzone losowanie 
nagród (koszuli WRC, pasy na numery startowe oraz inne upominki od naszych 
sponsorów).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonych terminów treningów.
5. O zmianie terminu organizator będzie informował za pośrednictwem w/w stron 

internetowych oraz FB.

V Ranking 

1. Będzie prowadzony ranking, którego zadaniem będzie wyłonienie Mistrza Waligóra Run Cross na
Raty.

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 (np. w ETAPIEI wynosi ona 18) i wynika 

ona z pomiaru liczby kilometrów na danym etapie przeprowadzonego przez Organizatora.
5. Na każdym treningu będzie wyznaczony odcinek specjalny, na którym będzie można zdobyć 

punkty bonusowe tzw. „bonus”.
6. Bonus będzie doliczany do punktów zdobytych przez zawodnika.
7. Odcinek specjalny zazwyczaj będzie zlokalizowany na ostatnim odcinku biegu (ostatnie 1-3 km).
8. Odcinek specjalny ma charakter krótkiego wyścigu, a uczestnictwo w nim jest dobrowolna.
9. Warunkiem uczestnictwa w odcinku specjalnym jest uczestnictwo w całym treningu oraz 

zebranie się wszystkich uczestników w wyznaczonym przez organizatora miejscu, gdzie nastąpi 
ostry start.

10. Pierwszy zawodnik, który pokona odcinek specjalny otrzyma 5 punktów bonusowych.
11. Kolejni zawodnicy otrzymają bonusy w wysokości: 4, 3, 2, 1. Za szósta i kolejne lokaty nie ma 

punktów bonusowych.
12. Na odcinkach specjalnych osobno prowadzona jest klasyfikacja bonusowa mężczyzn i osobno 

kobiet.
13. Rywalizacja na odcinku specjalnym ma charakter honorowy. Spory związane z kolejnością 

przybycia na metę rozstrzygają między sobą zawodnicy.
14. Organizator ma prawo do decydowania o wysokości przyznanych punktów bonusowych lub do 

ich odebrania w przypadku stwierdzenia niesportowej postawy. 
15. Organizatorzy są klasyfikowani w rankingu, ale nie biorą udziału w losowaniu i nie otrzymują 

nagród końcowych.

VI Nagrody 

1. Uczestnik i uczestniczka, którzy zdobędą największą liczbę punktów w rankingu otrzymają tytuł 
Mistrza Waligóra Run Cross na Raty.

2. Mistrz Waligóra Run Cross na Raty otrzyma pamiątkowy puchar, koszulkę oraz prawo do 
darmowego startu w Ultra WRC lub Półmaratonie.

3. Mistrz Waligóra Run Cross ma prawo nosić koszulkę w kolorze żółtym z nadrukowanym 
własnym imieniem i nazwiskiem, która otrzyma od Organizatora .

4. Uczestnicy, którzy uplasują się na 2 i 3 miejscu w rankingu otrzymają koszulki w kolorze 
niebieskim oraz mają prawo do zniżek na wpisowe w Ultra WRC lub Półmaraton. 

5. Zniżki te wynoszą odpowiednio 80% za drugie miejsce i 70% za zajęcie trzeciego miejsca.
6. Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie treningi na trasie WRC na Raty (nie liczymy treningu joker

czyli 8 treningów ZIMA/WIOSNA) otrzymają 50% zniżki na wpisowe w Ultra WRC lub 
Półmaraton WRC.

7. Zawodnicy , którzy ukończą czała trasę WRC (czyli czery etapy WRC na Raty: ETAP I, II, III i IV
w czasie 8 treningów) otrzymają 25% zniżki na wpisowe na Ultra WRC lub Półmaraton WRC.

8. W przypadku, gdy zawodnicy ci dokonali już wcześniej wpłaty za wpisowe - zostanie im 
zwrócona różnica wynikająca  z przyznanej zniżki. Różnica będzie wyliczona na dzień w którym 
zawodnik ten dokonał opłaty.

9. Uczestnicy treningów, którzy pokonają wszystkie etapy Waligóra Run Cross na Raty (nawet w 
dwóch turach ZIMA/WIOSNA) mają prawo do noszenia koszuli z własnym imieniem i 
nazwiskiem w kolorze białym. 

http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html


10. Koszuli białe organizator po cenie preferencyjnej (około 25 zł) wykona na koszt zawodnika.
11. Wszystkie koszulki: żółte, niebieskie i białe są koszulkami technicznymi.

VII Postanowienia końcowe 

1. Jedyna oficjalna stoma, gdzie publikowany jest ranking Waligóra Run Cross na Raty prowadzi serwis 
Pomiarownia.pl : http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html.

2. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem tytułem NNW, a Organizator radzi aby uczestnicy posiadali 
własne polisy tego typu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

Organizator
Waligóra Run Cross 

http://www.pomiarownia.pl/WRCnaR.html

