
Cross  
Błękitna Wstęga Balatonu  

REGULAMIN 
1. CEL     

 Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności 

fizycznej.   

 Popularyzacja prowadzenia aktywnego wypoczynku. 

 Integracja ludzi o podobnej pasji. 

 Promocja miasta Wodzisławia Śląskiego. 

2. ORGANIZATORZY 

 MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

 MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl. 

 Urząd Miasta Wodzisław Śl. 

3.   TERMIN  I  MIEJSCE 

21.09.2013 (SOBOTA) GODZ.11:00  

Wodzisław Śl. – Wodzisław ŚL – teren rekreacyjny „Balaton” przy ul Brackiej 

4. TRASA BIEGU 

 ścieżki leśne, liczne podbiegi i zbiegi, niewielki fragment asfaltu (pętle). Jedna 

pętla ok. 4 km  

 Start i meta znajduję się na ośrodku rekreacyjnym Balaton w bliskim 

sąsiedztwie zbiornika wodnego.  

5. PROGRAM IMPREZY 

 Seniorzy - mężczyźni: 8  km.(2 okrążenia)  

 Seniorzy - kobiety: 4 km (1 okrążenie). 

 Bieg główny o 12.00 

 Biegi dla dzieci i młodzieży: od 200 m. Start o godz.11.00 

 Dekoracja biegów młodzieżowych w trakcie biegu głównego . Dekoracja i 

zakończenie biegu głównego ok. godz. 14:00.  

 

ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ NAGRÓD 

W KATEGORIACH WIEKOWYCH. 

6. NAGRODY . 

 W klasyfikacji generalnej nagrody rzeczowe w wysokości 

         1 miejsce – 300,00 zł + puchar 

         2 miejsce – 200,00 zł + puchar 

         3 miejsce – 150,00 zł + puchar 

 W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe i statuetki dla trzech pierwszych 

zawodników. 

Wszyscy zawodnicy w biegu głównym na dystansie 8 km i 4 km otrzymują pamiątkowe 

medale okolicznościowe. Wszyscy zawodnicy biorą udział w losowaniu nagród 

rzeczowych. Specjalna nagroda dla najlepszego zawodnika z Wodzisławia Śl.   

 

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- PUCHAR DYREKTORA MOSiR CENTRUM 

W kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 

chłopcy z poszczególnych grup wiekowych  otrzymują medale i nagrody 

rzeczowe.   

 



 

7. ZGŁOSZENIA ONLINE 

   

a) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie 

internetowej www.mosir-centrum.pl;( e-mail:biuro@mosir-centrum.pl )  lub w 

biurze zawodów w miarę wolnych miejsc. 

 

b) Opłata startowa w formie online wynosi 20,00 zł do 17.09.2013 r;  na konto: 

MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. nr: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001 , 

w tytule  przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – 

BŁĘKITNA WSTĘGA BALATONU 2013 

 

c) Warunkiem dopuszczenia zawodników zgłaszających się w formie online jest 

ukazanie kopii potwierdzającej wykonania przelewu na ww. numer konta.  

 

Zawodnik od momentu wypełnienia formularza startowego na stronie 

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej, decyduje data 

zaksięgowania na koncie. Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie 

zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie.  

Za zawodnika zgłoszonego uważa się zawodnika, który wypełnił formularz 

zgłoszeniowy i wniósł opłatę startową. W przypadku osiągnięcia limitu 

uczestników decydować będzie kolejność wpłat. 

 

 

           ZGŁOSZENIE OSOBISTE W DNIU ZAWODÓW  

 

d) W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 30,00 zł.  

 

e) Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane są od godziny 8.30 – 10.30 

w biurze zawodów. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w budynku 

restauracji Balaton (I piętro) na terenie ośrodka rekreacyjnego „Balaton” 

 

f) Osoby po ukończeniu 70 roku życia  są zwolnione z opłaty. 

 

g) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości 

przeniesienia opłaty na kogoś innego. 

 

h) Opłata startowa zawiera : medal okolicznościowy dla każdego uczestnika, 

który ukończy bieg nie zależnie od zajętego miejsca, numer startowy, napoje, 

ciepły posiłek, możliwość losowania nagród rzeczowych. 

 

    KATEGORIE WIEKOWE: 

 M – 20    18-29 lat (1993-84)  K – 20  18-29 lat (1993-84)                                    

 M – 30    30-39 lat (1983-74)  K – 30  30-45 lat (1983-68) 

 M  - 40    40-49 lat (1973-64)  K – 40 45lat i więcej(1973-68/więcej)                                   

 M – 50    50-59 lat (1963-54) 

 M – 60    60 i więcej (1953 i starsi) 

 

 

 

http://www.mosir-centrum.pl/


BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY :  

Przedszkolaki – 2007 i młodsi – ok. 200m 

Krasnale (I i II kl SP) 2006 – 2005 – 400m 

Dzieci młodsze (III i IV kl) 2004 – 2003 – 800m 

Dzieci – chł. i dz. 2001 - 2002  – 1,4km (1 okrążenie) 

młodzicy chł. i dz.(98 – 2000) – 1,4km (1 okrążenie) 

 

ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ 

NAGRÓD W KATEGORIACH WIEKOWYCH. 

 

8. Warunki uczestnictwa: 

 Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów 

wprowadza się limitowaną ilość osób startujących – 120. O kolejności zapisów 

decyduje dokonanie opłaty startowej.  

 Uczestnikiem biegu głównego mogą zostać osoby, które do dnia 15 kwietnia 

2012 r. ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej.  

 Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie 

własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w 

zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną 

odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą 

wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego 

oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów. 

 Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani 

w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód 

tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub 

prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wpłaty 

opłaty startowej.  

 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. 

 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ 

zostaną zdyskwalifikowani.  

  Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte 

z przodu na wysokości klatki piersiowej.  

 Biuro zawodów biegu będzie się mieściło na terenie ośrodka rekreacyjnego 

Balaton ul. Bracka, w dniu 21.09.2013 w godz. 8.30 – 10.30. 

 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych 

środków odurzających. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

o Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą 

udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 

roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

 Organizator zapewnia: opiekę medyczną, napoje, ciepły poczęstunek, 



 Wyniki oraz zdjęcia z imprezy będzie można zobaczyć na oficjalnej stronie 

internetowej Organizatora www.mosir-centrum.pl lub na oficjalnej stronie 

www.maratonypolskie.pl  

 Impreza ma charakter otwarty. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów 

zgubione, uszkodzone czy zniszczone.  

 Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej 

przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 

14.00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł.. Komisja ma obowiązek 

rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi 

nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto 

organizatora.  

 Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające 

regulaminu i ładu sportowego. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu 

audiowizualnego oraz fotograficznego podczas zawodów posiadają 

osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu 

zawodów.  

 Wejście w okolice trasy podczas imprezy jest możliwe tylko dla 

fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora 

akredytację.  

 W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników 

imprezy.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o którym 

powiadomi zawodników przed rozpoczęciem imprezy . 

 Ostateczną interpretacje niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 Wszelkich informacji na temat biegu udziela Bogdan Bojko; 501 605 455, 

poczta elektroniczna: biuro@mosir-centrum.pl 
 

Dyrektor zawodów: Bogdan Bojko 

http://www.mosir-centrum.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/

