
REGULAMIN 
I CROSSU NA DZIEWICZĄ GÓRĘ  

(na dochodzenie)  
 

1. Cel imprezy 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku. 

- Promocja walorów turystycznych gminy Czerwonak i Puszczy Zielonka. 

- Integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej. 

- Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej. 

 

2. Organizator 

- Stowarzyszenie Biegaczy „mens sana in corpore sano”. 

- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

-  Owińska dnia  27.06.2010r. (niedziela), biuro zawodów w siedzibie Klubu 

Sportowego „Błękitni” w Owińskach przy ulicy Poprzecznej. 

-  Start pierwszego zawodnika o godz. 1000. 

-  Kolejni zawodnicy będą startować w odstępie co 20 sekund. 

 

4.  Trasa  

-  Start i meta znajdować się będą na skrzyżowaniu dróg prowadzących  

z Owińsk do Mielna i Annowa. 

-  Nawierzchnia – drogi szutrowe, polne i dukty leśne.  

-  Przewyższenie do 65 m.  

-  Długość trasy ok. 10,8 km. 

 

5. Zgłoszenia  

-  Dodatkowe informacje na stronie www.akwenczerwonak.pl Zapisy do godz. 

930 w dniu zawodów w biurze zawodów w siedzibie Klubu Sportowego 

„Błękitni” w Owińskach przy ulicy Poprzecznej.  

-  Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów do godz. 930. 

- Organizator pobiera wpisowe w wysokości 15 zł od osoby. 

-  Wpisowe można wpłacać w biurze zawodów lub na konto z zaznaczeniem- 

opłata startowa- Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”, ul. Leśna 6, 

     62-004 Czerwonak, Bank  BZWBK nr 71 1090 1737 0000 0001 0792 9961 



 

6. Uczestnictwo 

-  Bieg ma charakter otwarty.  

- Uczestnik winien posiadać orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w 

tym biegu.  

-  Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

- W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły w dniu zawodów 16 lat. 

- Maksymalna w biegu uczestniczy 90 zawodników. 

 

7. Klasyfikacja 

-  Bieg będzie rozgrywany w pięciu kategoriach wiekowych w klasyfikacji 

mężczyzn i kobiet (16-25 lat, 26-35 lat, 36-45 lat, 46-55 lat i powyżej 55 lat). 

 

8. Postanowienia końcowe  

-  Bieg zostanie przeprowadzony bez względu na warunki pogodowe. 

- Organizator zapewnia szatnie, opiekę medyczną na trasie biegu oraz natryski 

po zakończeniu zawodów.  

-  W trakcie biegu podawane będą napoje chłodzące a po jego zakończeniu 

posiłek regeneracyjny.  

- Każdy uczestnik otrzyma dyplom i pamiątkowy medal upamiętniające 

uczestnictwo w biegu.  

- Dyrektor biegu Piotr Kominowski tel.kom. 668 327 848. 

-  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu. 

 
 

 
 

 


