
INFORMACJE STARTOWE BARBARIAN OPENER /RACE/ KIDS/ARROW 

USTROŃ , 26-27 WRZESIEŃ 2020 

 

BIURO ZAWODÓW BARBARIAN RACE/ KIDS/ARROW oraz START: 

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130 ( KOLEJ LINOWA CZANTORIA- dolna stacja) 

 

GODZINY FUNKCJONOWANIA BIURA ZAWODÓW BARBARIAN RACE: 

Piątek: 18:00-20:00 

Sobota: 7:30-12:00  

UWAGA!!! Pakiety na Arrow będą wydawane w budynku dolnej stacji Kolei Linowej na 
Czantorii do godziny 12:00, natomiast od godziny 14:00 biuro zawodów Arrow zostanie 
przeniesione w okolice startu Arrow (ul. Wczasowa 5a  tj. pod Domem Wczasowym  Globus, 
43-450 Ustroń). 

Niedziela: 7:00-11:30 

 

GODZINY FUNKCJONOWANIA BIURA ZAWODÓW BARBARIAN KIDS: 

Sobota: 9:00-12:30 

Niedziela: 9:00-12:20 

 

WAŻNE ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19: 

W związku z zaistniałą sytuacją w biurze zawodów  nie będzie stanowiska z oświadczeniami. W 
związku z powyższym każdy zawodnik odbierający pakiet musi posiadać ze sobą wypełniony 
już dokument (linki z dokumentami znajdują się poniżej) 

Biuro zawodów znajdować się będzie w zamkniętym pomieszczeniu dlatego będzie w nim 
przestrzegany obowiązek zasłanianie nosa i ust. Bez względu na poglądy, a jedynie z szacunku 
do drugiego człowieka będziemy obsługiwać wyłącznie osoby, które będą tego warunku 
przestrzegać. 

Dodatkowo każda osoba będzie musiała mieć wypełnione poniższe oświadczenie: 

Oświadczenie Covid: https://tiny.pl/7pckq 



Pamiętajcie o zachowywaniu odpowiednich odległości w trosce o siebie oraz innych. 

 

ODBIÓR PAKIETÓWOPENER/RACE/ARROW: 

Zachęcamy do odbioru pakietów już w piątek 25 września w godz. 18:00-20:00, w dniu 
zawodów będzie to możliwew godzinach funkcjonowania biura zawodów. 

W Biurze Zawodów należy pojawić się najpóźniej na godzinę przed startem swojej fali!   

 

Sprawdź czy w swoim profilu na stronie www.barbarianrace.pl masz uzupełnione pola z 
imieniem i nazwiskiem oraz czy jesteś przypisany do swojej drużyny! Bez tych danych obsługa 
biura zawodów ma prawo nie wydać Ci pakietu startowego, a na listach startowych nie będzie 
informacji o Twojej drużynie!!! 

Każdy pełnoletni uczestnik biegu zgłaszający się do biura zawodów musi posiadać dokument 
tożsamości (w przeciwnym razie pracownicy biura zawodów mogą nie wydać pakietu 
startowego) oraz wypełnione oświadczenie: https://tiny.pl/7pck3 

 

W zawodach mogą brać udział osoby niepełnoletnie: 

W formule Opener/Arrow: od 14 roku życia, natomiast w formule Race: od lat 16 za pisemną 
zgodą opiekuna prawnego. Jednak muszą przedstawić wypełnione oświadczenie 
https://tiny.pl/7pc27 oraz posiadać dokument potwierdzający swoją tożsamość, a także ksero 
dokumentu tożsamości opiekuna prawnego(w przeciwnym razie pracownicy biura zawodów 
mogą nie wydać pakietu startowego).  

Z powodu wejścia ustawy dotyczącej RODO, każdy zawodnik, który nie zaakceptował dwóch 
obligatoryjnych zgód w swoim profilu użytkownika na naszej stronie będzie musiał w dniu 
zawodów w oświadczeniu je zaakceptować. W przeciwnym razie nie będzie mógł wystartować 
w naszym biegu lub będzie to mógł zrobić ale bez pomiaru czasu. 

Pakiety należy odbierać osobiście przedstawiając wypełnione oświadczenia oraz okazując 
dokumentem tożsamości. Najlepiej zrobić to na min godzinę przed startem swojej fali. 

Jeżeli nie opłaciłeś swojego startu online to miejsce w fali, na którą byłeś zapisany przepada i 
w dniu zawodów będzie można dopisać Cię do fal, w których zostało jeszcze miejsce! W 
związku z powyższym obowiązywać Was również będą ceny pakietu z dnia startu! 

Zakup biletu będzie możliwy w dniu imprezy (tylko gotówka, bardzo prosimy o odliczoną 
kwotę) w cenach wyznaczonych na dzień startu.  



Opaska na rękę, którą dostaniesz w pakiecie w kolorze godziny startu fali upoważnia Cię do 
wejścia do strefy startu.   

Pamiętaj też, że wraz z pakietem dostaniesz chip elektroniczny, który zaplatamy w sznurówki 
lub przytwierdzamy do koszulki. Chip należy zwrócić po ukończeniu biegu. 

Zabrania się testowania przeszkód zarówno przed jak i po biegu. Ćwiczyć można na 
stanowisku Barbarian Lab znajdującemu się w miasteczku zawodów.  

Po osiągnięciu mety można bezpłatnie na podstawie opaski zjechać kolejką w okolice startu. 

 

 

GODZINY STARTU POSZCZEGÓLNYCH FAL: 

OPENER  

9:00:00 POMARAŃCZOWA OPEN 

9:30:00 ZŁOTA  OPEN  

10:00:00 SREBRNA OPEN  

10:30:00 ZIELONA OPEN  

11:00:00 ŻÓŁTA  OPEN 

 

RACE 

08:00:00         POMARAŃCZOWA Pain 

09:00:00 CZERWONA ELITA A 

09:20:00 CZERWONA ELITA B 

09:40:00 CZERWONA ELITA C 

10:00:00 CZERWONA ELITED – Kobiety  

10:30:00 RÓŻOWA OPEN  

11:00:00 ŻÓŁTA OPEN 

11:30:00 NIEBIESKA  OPEN 

 



Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą w weekend wszystkie 3 dystanse będą mogli odebrać 
swoją statuetkę Monolitu w Biurze Zawodów do godziny 14:00 

 

DEPOZYT i PRYSZNICE: 

Zawszywszy na przepisy, brak jest pryszniców a depozyt i jego obiór jest tylko przy starcie. 

Po osiągnięciu mety można bezpłatnie na podstawie opaski zjechać kolejką w okolice startu. 

 

BARBARIAN OPENER  

Uczestnicy mogą sobie pomagać i nie mają przyznawanych kar czasowych. W przypadku nie 
pokonania przeszkody, uczestnik może spróbować ponownie (wielokrotnie)  lub wykonać 20 
burpees ( Padnij-Powstań)  

Po osiągnięciu mety można bezpłatnie na podstawie opaski zjechać kolejką w okolice startu. 

 

 

BARBARIAN RACE 

Fala Elite mężczyźni –  zawodnicy w pakiecie otrzymają 4 opaski: czerwoną określającą 
godzinę startu oraz 3 opaski z tzw. życiami. Każdy zawodnik ma tylko jedną szansę na 
pokonanie przeszkody. Nieudana próba skutkuje stratą opaski. Za każdą utraconą opaskę 
zawodnik otrzymuje karę w postaci rundy karnej. Strata wszystkich 3 szans powoduje nie 
klasyfikację.  

Fala Elite kobiety – zasady są identyczne jak u Panów z tą różnicą, że zawodniczki w pakiecie 
otrzymują 5 opasek z tzw. życiem. 

Fala Open – zawodnicy otrzymują w pakiecie opaskę określającą godzinę startu oraz żółtą 
opaskę z numerami przeszkód. Na każdej niepokonanej przeszkodzie sędzia zaznacza, że 
zawodnik nie zaliczył podejścia. Przy mecie wszystkie kary zostaną wprowadzone do sytemu. 
Zawodnicy Open mają dodatkową próbę podejścia do przeszkody. 

BARBARIAN ARROW 

W Barbarian Arrow zawodnicy startują czwórkami. Pierwsza grupa rozpocznie zawody o 
godzinie 15:00 a ostatnia o 17:30 

Zapisy na bieg możliwe są: 

 - do godziny 17:00 - indywidualne, 



-do godziny 19:00 - drużynowe 

Do finału zmagań indywidualnych przechodzi 4 najlepszych mężczyzn i 4 najlepsze kobiety. 
Finały przewidziane są na godzinę 20:00 

Uwaga! Po finałach rozpocznie się rywalizacja drużyn. Trasa zostanie zmodyfikowana. Drużyna 
liczyć może 3 osoby. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach drużyna męska, drużyna 
żeńska oraz mix. By odbyła się klasyfikacja danej kategorii musza wystąpić przynajmniej 3 
drużyny danej kategorii. 

 

BARBARIAN RACE 

- obowiązkowa odprawa na 20 min. przed startem 

- zawodnicy nie mogą sobie pomagać na trasie oraz przyjmować pomocy z zewnątrz 

Fala Elite została podzielona zgodnie z rankingiem OCR Polska (wszelkie uwagi co do podziału 
prosimy kierować bezpośrednio do OCR Polska). Listy zostaną opublikowane na wydarzeniu w 
dniu jutrzejszym( czwartek).   

Każdy zawodnik tej fali jest zobowiązany do sprawdzenia, o której godzinie ma swój start! 
Osoby, które wystartują o błędnej godzinie będą automatycznie dyskwalifikowane. Lista 
zostanie również wywieszona w biurze zawodów. 

KAŻDY ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZNAJOMOŚCI SWOJEGO NUMERU 
STARTOWEGO!!! Jest on podany w profilu użytkownika lub znajduje się na opasce startowej. 
Numer startowy NIE jest numerem chipa!!! 

Kary czasowe za poszczególne przeszkody ( podane w minutach) 

Chomik 2 Heblarz 3 Drabinki ruchome 4 Hybryda 5 

Kołowroty 2 Long Swing  3 Dragon Tail 4 Combo 5 
Ding-Dong 2 Hot wheels 3 Barbara 4 Wisienki 5 
UFO 2 Maxiums 3 Klik-Klak 4 Egzekutor 7 

Równoważnia 2 Rurecznica 2 LowRig 5 
stairway to 
heaven 7 

Snejk 3 
Latający 
barbarzyńca 4 LowRig 2 5 Holy Stick 7 

Rings of Glory 3 Fuzja 4 Fuzja 2 5 Fatality 10 

Parówa  Rampa 4  4   
 Przeszkody:  rampa, równoważnia, Fuzja, ding-dong, równoważnia na Holy Stick i nie 
wymienione w tabelce można pokonywać wielokrotnie 

Po osiągnięciu mety można bezpłatnie na podstawie opaski zjechać kolejką w okolice startu. 



 

 

BARBARIAN KIDS: 

W formule Barbarian Kids mogą starować dzieci w wieku 4-12 lat za zgodą rodzica/prawnego 
opiekuna. Opiekun prawny musi również wypełnić formularz: https://tiny.pl/7pc27 oraz 
posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka. 
Rodzic/opiekun jest z dzieckiem w trakcie trwania zawodów.   

Dziecko można zapisać w dniu zawodów, jednak należy to zrobić przynajmniej na godzinę 
przed startem wybranej fali. 

W pierwszej kolejności startują dzieci zapisane i opłacone online, pozostałe będą dopisywane 
kolejno do fal, w których pozostało jeszcze miejsce. 

Dzieci startują w trzech kategoriach wiekowych w sobotę oraz niedzielę:  

- 4-6 - najmłodsi barbarzyńcy - bieg w towarzystwie opiekuna  

- 6-8 - średni najmłodsi barbarzyńcy - bieg samodzielny  

- 9-12 - najstarsi najmłodsi barbarzyńcy - bieg samodzielny  

Najmłodsze dzieci biegną z opiekunem, który pomaga w pokonywaniu przeszkód. Starsze 
dzieci biegną same i same pokonują przeszkody.  

Na trasie małych barbarzyńców czeka kilkanaście przeszkód konstrukcyjnych. Wszystkie 
przeszkody są wymyślone i skonstruowane specjalnie dla dzieci. 

Na trasie może pojawić się odcinek w wodzie, płytki ale mokry.  

Godziny startów: 

10:00 4-6 lat 

10:30 6-8 lat 

11:00  9-12 lat 

11:30 4-6 lat 

12:00 6-8 lat 

12:30 9-12 lat 

W pakiecie dzieci otrzymują bilet na zjazd na torze saneczkowym, bilet wstępu do miasteczka 
TwinPigs w Żorach, wejściówkę do parku trampolin GO JUMP 



 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres kids@barbarianrace.pl. W razie 
dużego lub małego zainteresowania poszczególnymi falami, zastrzegamy możliwość usunięcia 
lub dodania fal w trakcie imprezy. 

 

 

 

 


