
 
 

IV CROSS ZGORZELECKI  
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA  

 
1. Nazwa i typ biegu: IV Cross Zgorzelecki – rekreacyjny bieg przełajowy 
2. Cel imprezy: popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych, promocja miasta 
Zgorzelca i regionu. 
3. Miejsce biegu: Zgorzelec – alejki Parku Ujazdowskiego.  
Start  i meta – obok Miejskiego Domu Kultury, ul. Parkowa 1. Biuro zawodów obok startu lub w MDK 
(w razie złej pogody). Szatnie i natryski oraz parking – Stadion ul. Maratońska 1 (700m od MDK), 
koszt korzystania z szatni i natrysków pokrywa organizator.  
4. Termin biegu i godziny startu:  
Bieg rozegrany zostanie w niedzielę 30 czerwca 2013 w ramach obchodów Dni Miasta Zgorzelca. 
16:00 – start biegaczy na dystansie ok. 8 km 
16:05 - start biegaczy na dystansie ok. 4 km 
16:10 – start dzieci do lat 5 – Bieg Maluch na dystansie ok. 400m 
Zastrzega się korekty długości i trasy dystansów ze względu na prowadzone prace modernizacyjne 
alejek w parku. 
5. Organizator: Urząd Miasta Zgorzelec www.zgorzelec.eu oraz Biegowe Stowarzyszenie EDI Team 
Zgorzelec www.editeam.pl  
6. Współorganizator: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Centrum Sportowo-Rekreacyjne w 
Zgorzelcu, Grupa Ratownictwa PCK 
7. Kierownik zawodów: Jacek Lenart (tel. 691 656 504) oraz Robert Zalewski 
8. Warunki uczestnictwa: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający 
dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub własnym oświadczeniem oraz dowód 
tożsamości. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 60 minut. Po tym czasie zawodnicy przekraczający 
metę nie zostaną sklasyfikowani. 
9. Organizator nie pobiera opłaty startowej. 
10. Wcześniejsze zgłoszenia w formie elektronicznej na adres editeam@vp.pl do dnia 28.06.2013 
(piątek). Zgłoszenia indywidualne oraz weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości przy odbiorze 
numerów startowych w dniu zawodów od godz. 14:00 do 15:45 
11. Klasyfikacje i nagrody. Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie kolejności na mecie - 
ręczny pomiar czasu. W biegu na 4 i 8 km przewiduje się wyłącznie klasyfikację generalną kobiet i 
mężczyzn za miejsca 1-5. Dodatkowo 20 pierwszych zawodników na mecie na dystansie 4 km oraz 
20 osób na 8 km otrzyma upominek od Organizatorów (profesjonalna koszulka biegowa). Dla 
każdego dziecka w Biegu Malucha upominek na mecie po zakończeniu biegu. Uczestnicy biegu 
otrzymają pamiątkowy nr startowy IV Crossu Zgorzeleckiego. Przewiduje się nagrody niespodzianki. 
Dekoracja zwycięzców odbędzie się po godz. 17:00 w Amfiteatrze Miejskim obok MDK lub w miejscu 
startu/mety. Brak wstawiennictwa nagradzanego uczestnika podczas ceremonii dekoracji oznacza 
rezygnację z nagrody.  
12. Postanowienia końcowe: Numer startowy podczas biegu musi być przypięty z przodu na 
piersiach. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części pod karą 
dyskwalifikacji. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę 
medyczną. Trasy biegu będą zabezpieczone przez organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do 
przestrzegania ustaleń służb porządkowych i zabezpieczających trasę. Organizator nie odpowiada za 
rzeczy zgubione, zniszczone, lub skradzione zarówno przed, w trakcie jak i po imprezie. Przyjęcie 
numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. Bieg odbędzie się bez 
względu na pogodę. Prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. 
 

 


