
                                      

Regulamin I Outspider - Cross run

I.CEL

I.1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Wrocławia 
i okolic,
I.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
I.3.Promocja Osiedla Malownicze we Wrocławiu,
I.4.Promocja lasów Mokrzańskich nadleśnictwa Miękinia,
I.5 Pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi.

II.ORGANIZATORZY

Organizatorami I Biegu Outspider Cross Run jest:
Firma Outspider, która działa jako start'up przy Akademickim Inkubatorze we Wrocławiu 
www.outspider.com

III. Patron medialny

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu honorowego 
oraz patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte a dotyczące w sposób bezpośredni 
uczestników będą podane do wiadomości na stronie internetowej biegu lub w komunikacie 
technicznym. 

IV. PARTNERZY

IV.1. Nadleśnictwo Miękinia.
IV.2. Osiedle Malownicze we Wrocławiu.

V. KONTAKT

V.1. Zapisy internetowe:
-) http://mihuwis.wix.com/outspidercrossrun
-) www.outspider.com

V.2. Dyrektor Biegu:
Natalia Romanowska tel.504948768

V.3. Kierownik biura zawodów:
Aleksandra Pyrzewska tel: 880265483

V.4. Koordynator Pracy Wolontariuszy
Radek Pyrzewski tel: 600956390

http://www.outspider.com/


                                      
VI. TERMIN I MIEJSCE

VI.1. Bieg odbędzie się dnia 19.10.2013 (sobota) o godz. 12.00.
VI.2. Start i meta znajduje się na obszarze osiedla Malownicze we Wrocławiu.
VI.3. Biuro zawodów znajduje się przy ulicy Władysława Czaplińskiego (Osiedle Malownicze). 
VI.4. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 09:00 do 11.30.

VII. TRASA BIEGU

VII.1. Dystans 10km (+/- 200 m- uzależnione od logistyki na osiedlu Malowniczym) – dokładny dystans 
podany będzie na 2 tygodnie przed zawodami.
VII.2. Trasa przełajowa, tereny zielone przyległe do lasu Mokrzańskiego, o charakterze leśnym 
i pagórkowatym. 
VII.3. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżek leśnych.
VII.4. Na trasie znajdują się 1 punkt nawadniania i odświeżania. Znajduje się on w miejscu gdzie pętla 
trasy krzyżuje się- na około 2,5 kilometrze i 6,5 kilometrze.
VII.5. Start i meta Biegu Głównego znajduje się na obszarze osiedla Malowinicze we Wrocławiu na 
ulicy Władysława Czaplińskiego.
VII.7. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 120 min.
VII.9. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania 
pomiaru czasu.
VII.10. Trasa biegu oznaczona będzie biało-czerwonymi taśmami. [ jak nie będzie drzew to powiesimy 
gdzie się da :) ]

VIII. KLASYFIKACJA

VIII.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
VIII.2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn Outspider.
VIII.3. Wiekowa: kobiet i mężczyzn.
Klasyfikacja dokonana będzie również w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nie będą one 
jednak nagradzane.

IX. POMIAR CZASU

XI.1.W I Biegu Outspider Cross Run będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu za pomocą 
zwrotnych chipów w numerze startowym,
XI.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu 
i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
XI.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie 
zawodnika.
XI.4.Chip pomiarowy jest integralna częścią numeru startowego i jako całość będą zwracane przez 
zawodników po ukończeniu biegu.

X.NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

X.1. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają nagrody: - Miejsca 1-3 OPEN 
K+M – medale.
X.2. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród. Warunkiem będzie wypełnienie 
i wrzucenie kuponu do urny z której dyrektor biegu wylosuje zwycięzców.



                                      

XI. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

XI.1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy. Biuro 
zawodów czynne od godziny 9:00 do 11:30.
XI.2. Start w biegu jest odpłatny.  Opłata startowa wynosi 25 pln (opłatę należy uregulować do 
13.10.2013r.) po 13.10.2013 r opłata startowa będzie wynosiła 30 pln.
XI.3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 
18.10.2013 r. do godz. 24:00 na stronie http://mihuwis.wix.com/outspidercrossrun
XI.4. W biegu głównym przewidziany jest limit 300 miejsc startowych.
XI.5. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów w godz. 9:00-11.30 tylko 
w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. 
XI.6. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 09:00 do 
11:30. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych.
XI.7. W przypadku uiszczenia opłaty na dzień przed zawodami konieczne będzie posiadanie wydruku 
potwierdzenia dokonania wpłaty.
XI.8. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność 
oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
XI.9.  W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zawodach wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
XI.10. Opłaty startowe prosimy kierować na nr konta:

Nr konta: 95114010100000515853001810
W tytule przelewu podaj:

imię i nazwisko oraz nazwę „I Outspider Cross Run”

XII BIEG DLA DZIECI

XII.1. Bieg dla dzieci będzie odbywał się na dystansie 1 km i 300 m.
XII.2. Podczas biegu nie będzie dokonywany pomiar czasu.
XII.3. Bieg dla dzieci odbędzie się 45 minut prze startem biegu głównego.
XII.4. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach otwarcia Biura 
Organizacyjnego na osiedlu Malowniczym w godzinach 9:00-11:00. 
XII.6. Warunki uczestnictwa: uczestnikiem biegu może zostać każde dziecko, bez względu na wiek 
i płeć. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa do biura biegu dla dzieci przez rodziców lub 
opiekunów. 
XII.7. Bieg dla dzieci jest bezpłatny.

XIII.UCZESTNICTWO

XIII.1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
XIII.2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia 
i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
XIII.3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
XIII.4. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
XIII.6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.



                                      
XIII.7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z 
imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na 
nośnikach reklamowych innego typu.
XIII.8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
XIII.9. W Biegu Głównym mogą brać udział  osoby niepełnoletnie, po podpisaniu zgody rodziców lub 
opiekunów. Pismo - „Zgoda opiekuna na udział w biegu nieletniego” znajdować się będzie w biurze 
zawodów.

XIV. ZBIÓRKA PIENIĘDZY

XIV.1. Zbiórka pieniędzy będzie prowadzona przez Dolnośląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowia 
we Wrocławiu za pośrednictwem wolontariuszy.
XIV.2. Nadzór nad wolontariuszami z ramienia Outspider Cross Run będzie miał Radosław Pyrzewski
XIV.3. Zbiórka będzie prowadzona przez osoby pełnoletnie
XIV.4. Osoby zbierające pieniądze będą posiadały identyfikator, oraz zaplombowaną skrzyneczkę.
XIV.5 Zebrane pieniądze przekazane beda na rehabilitację Rysia Nawrat, który jest podopiecznym 
Fundacji DOLFROZ z siedzibą przy: ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław.

XV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XV.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronach: www.outspider.com oraz http://mihuwis.wix.com/outspidercrossrun
XV.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
XV.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione w depozycie.
XV.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób 
zabezpieczających trasę biegu.
XV.5 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
XV.6 Organiator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu nie później niż na tydzień przed 
zawodami. O każdej zmianie regulaminu organizator zobowiązany jest poinformować uczestników 
biegu na stronie internetowej , www.outspider.com oraz http://mihuwis.wix.com/outspidercrossrun
XV. Podczas biegu zapewniona zostanie pomoc ratownika medycznego.

http://mihuwis.wix.com/outspidercrossrun

