
III Cross Zielonogórski "Parszywa 12" 
Zielona Góra, 30.06.2013 r. 

Regulamin zawodów 
1. Cel imprezy: 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 
 propagowanie zdrowego trybu ¿ycia w�ród lokalnej spoùeczno�ci, 
 promocja miasta Zielonej Góry. 

2. Organizator: 

Stowarzyszenie Bractwo Biegaczy Zielona Góra 

Kontakt:  
Dane teleadresowe Organizatora znajduj¹ siê na stronie: www.crosszg.pl  

3. Termin i miejsce: 

 zawody odbêd¹ siê 30.06.2013 r. (niedziela) 
 start i meta biegu - bùonia przed Amfiteatrem w Zielonej Górze, ul. Czesùawa Niemena 

(wjazd od ul. Ptasiej) 
 start biegu � godz. 10:00 
 dystans: 12 km 
 limit czasu: 100 min 

4. Trasa biegu: 

 �cie¿kami le�nymi po Wzgórzach Piastowskich 
 nawierzchnia 100% gruntowa utwardzona (szuter) oraz dukty le�ne 

5. Warunki uczestnictwa: 

 w biegu mog¹ wzi¹ã udziaù zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukoñcz¹ 16 rok ¿ycia, 
dokonaj¹ zgùoszenia i uiszcz¹ opùatê startow¹ 

 zawodnicy niepeùnoletni musz¹ posiadaã zgodê opiekunów prawnych na uczestnictwo 
w biegu 

 ka¿dy zawodnik startuje wyù¹cznie na wùasn¹ odpowiedzialno�ã, co potwierdza 
podpisuj¹c o�wiadczenie o zdolno�ci zdrowotnej do udziaùu w biegu 

 pobranie numeru startowego przez zawodnika bêdzie równoznaczne z zapoznaniem 
siê z regulaminem biegu, jego akceptacj¹ oraz zgod¹ na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora 

 podczas biegu wszyscy zawodnicy musz¹ posiadaã numer startowy przymocowany do 
koszulki na wysoko�ci klatki piersiowej 
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6. Zgùoszenia 

 elektronicznie � do dnia 16 czerwca 2013 r. do godz. 24:00, poprzez rejestracjê na 
stronie internetowej: www.crosszg.pl 

 w dniu biegu � w Biurze Zawodów (bùonia przed Amfiteatrem), w godz. 8:00 do 9:30 
 numery startowe wydawane bêd¹ za okazaniem dowodu to¿samo�ci, podpisaniu 

o�wiadczenia o zdolno�ci zdrowotnej do udziaùu w biegu oraz uiszczeniu opùaty 
startowej 
 
Za zgùoszenie uwa¿a siê: dostarczenie wypeùnionego formularza zgùoszenia do udziaùu 
w III Crossie Zielonogórskim i wpùacenia w terminie opùaty wpisowej. 

7. Opùata startowa, �wiadczenia, sprawy finansowe 

 opùata startowa wynosi:  
o 35 zù � do dnia 30.04.2013 r., pùatne przelewem na konto Organizatora: 

Bractwo Biegaczy Zielona Góra, ul. Sùowacka 6, 65-943 Zielona Góra, Bank 
PEKAO S.A nr konta: 56 1240 6843 1111 0010 3955 4199 Tytuù wpùaty: 
opùata startowa oraz imiê i nazwisko 

o 40 zù � od 01.05.2013 r. do 16.06.2013 r., pùatne przelewem na konto 
Organizatora (jak wy¿ej) 

o 50 zù � po 16.06.2013 r., przy czym osoby, które dokonaùy do tego dnia 
rejestracji poprzez formularz zgùoszeniowy na stronie internetowej mog¹ 
dokonywaã wpùat na konto Organizatora do dnia 26.06.2013 r. wù¹cznie. Po 
tym terminie mo¿na dokonaã pùatno�ci wyù¹cznie w Biurze Zawodów, 

 w ramach opùaty startowej uczestnicy otrzymuj¹ numer startowy z agrafkami, 
pami¹tkowy medal, koszulkê techniczn¹ (uwaga: imienny numer startowy i koszulka 
bêd¹ zagwarantowane przy zapisach elektronicznych z uiszczon¹ opùat¹ startow¹ 
w terminie do 16.06.2013 r.), posiùek regeneracyjny po biegu oraz wodê na trasie 
biegu, 

 koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy lub 
jednostki deleguj¹ce, 

 dowodem wpùyniêcia opùaty jest pojawienie siê numeru startowego przy nazwisku 
zawodnika na li�cie startowej na stronie zapisów, 

 wpùacona opùata startowa nie podlega zwrotowi. 

8. Klasyfikacja koñcowa 

 prowadzona bêdzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mê¿czyzn 
 oraz w kategoriach wiekowych:  

o kobiety: 
- K1 � kobiety do 30 lat 
- K2 � kobiety od 31 do 45 lat 
- K3 � kobiety powy¿ej 45 lat  

o mê¿czyêni: 
- M-20 � mê¿czyêni 16-29 lat 
- M-30 � mê¿czyêni 30-39 lat 
- M-40 � mê¿czyêni 40-49 lat 
- M-50 � mê¿czyêni 50-59 lat 
- M-60 � mê¿czyêni 60 lat i wiêcej  
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9. Pomiar czasu 

 Pomiar czasu i ustalenia kolejno�ci bêd¹ dokonane elektronicznie za pomoc¹ chipów.  

10. Nagrody 

 za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mê¿czyzn: puchary i nagrody finansowe 
 w kategoriach wiekowych za miejsca I-III: puchary 
 w�ród wszystkich uczestników, którzy ukoñcz¹ bieg gùówny zostan¹ rozlosowane 

dodatkowe nagrody rzeczowe 
 zawodnicy nagrodzeni w open nie otrzymuj¹ nagrody po raz drugi w kategorii 

wiekowej 
 ka¿dy uczestnik, który ukoñczy bieg gùówny otrzymuje pami¹tkowy medal. 

11. Program zawodów 

 08:00 � otwarcie Biura Zawodów, przyjmowanie zgùoszeñ  
 10:00 � start biegu gùównego na dystansie 12 km 
 12:30 � dekoracja zwyciêzców biegu gùównego 
 13:00 � zakoñczenie zawodów 

12. Postanowienia koñcowe 

 uczestnicy biegu nie bêd¹ ubezpieczeni od nastêpstw nieszczê�liwych wypadków 
 organizatorzy zapewniaj¹ opiekê lekarsk¹ oraz szatniê 
 organizatorzy nie bêd¹ odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy 
 bieg odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê 
 prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysùuguje organizatorom 

 

Organizatorzy 

 


