
                                                        

                                                                        Regulamin                       

                          Cross Liga 2014 „O Puchar Nadleśnictwa Brodnica”
                                    Grabiny, Bachotek, Sopień, Górzno 2014r.                  
  

 I. Cel  imprezy

 popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez biegi przełajowe i Nordic Walking,
 promocja Powiatu Brodnickiego, Brodnickiego i Lidzbarsko-Górznieńskiego Parku Krajobrazowego,
 promocja gmin: Zbiczno,Brzozie oraz Górzno,
 uświetnienie 90-lecia powstania Lasów Państwowych,
 wyłonienie zwycięzców poszczególnych biegów oraz tryumfatorów całego cyklu Cross Ligi.

II. Organizatorzy

 ChipTiming.pl
 brodniczaninbiega.pl

III. Termin i miejsce zawodów

 Zawody zostaną rozegrane w następujących terminach i lokalizacjach:
 Grabiny - Łąkorz – 23 marca 2014,
 Bachotek ośrodek PTTK – 13 kwietnia 2014,
 Agroturystyka Sopień – 25 maj 2014,
 Górzno - Szumny Zdrój- 29 czerwiec 2014.

Biuro  Zawodów dla wszystkich   biegów działać  będzie w godzinach  9.00-10.30. Po tej  godzinie zapisy na
poszczególny  bieg  są  zamykane  bez  odwołania.  Prosimy  o  możliwie  wcześniejsze  przybycie  w  celu
bezproblemowego pobrania pakietów startowych.
Start każdego biegu przewidziany jest na godz. 11.00

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl
W  dniu  poszczególnego  biegu  istnieje  możliwość  rejestracji  w  Biurze  Zawodów,  jednak  jej  koszt  wynosi
podwójną opłatę startową- 60 zł. 
 

V.  Uczestnictwo i opłaty startowe

Prawo  startu  mają  zawodnicy  pełnoletni  oraz  niepełnoletni,  którzy  do  dnia  daty  biegu  ukończyli  16  lat.
Uczestnicy  zawodów  podpisują  oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawiania  sportów
wytrzymałościowych  i  startu  na  własną  odpowiedzialność.  W  przypadku  zawodników  niepełnoletnich
oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 
Dla zawodników zarejestrowanych poprzez formularz zapisów on line na stronie www.chiptiming.pl obowiązuje
opłata startowa w wysokości 30 zł za każdy bieg CROSS Ligi.
Zawodnicy niezarejestrowani on line ,zgłaszający swój udział w dniu zawodów, uiszczają opłatę startową w
wysokości 60 zł. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z
regulaminem i  zobowiązuje się  do jego  przestrzegania  oraz  wyraża  zgodę na przetwarzanie  swoich danych
osobowych dla potrzeb całego cyklu.

http://www.chiptiming.pl/
http://www.chiptiming.pl/


UWAGA!!! Wpłata opłaty startowej za pierwszy bieg Grabiny – Łąkorz - 23 marca 2014r. Przyjmowana
będzie na konto organizatora od dnia 1 marca 2014r.

Dane do wpłaty:

Chiptiming.pl
ul.Partyzantów 6
87-300 Brodnica

Bank Gospodarki Żywnościowej
94 2030 0045 1110 0000 0265 7280
Tytułem „Cross Liga nazwa biegu i data”

VI. Kategorie wiekowe

Bieg:
 M1 18 – 29 lat (1996-1985)
 M2 30 – 39 lat (1984-1975)
 M3 40 – 49 lat (1974-1965)
 M4 50 + (1964 i starsi)
 Junior 16 – 17 lat (1999-1998)

 K1 18 – 39 lat (1996-1975)
 K2  40 + (1974 i starsze)
 Juniorka 16 -17 lat (1999-1998) 

Nordic Walking:
 Mężczyźni Open
 Kobiety Open

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów

Biegi  oraz  marsze  zostaną  rozegrane  w  90%  na  nawierzchniach   naturalnych  (szuter,piach,leśne  ścieżki).
Możliwe są krótkie odcinki innych nawierzchni. Trasa zostanie oznakowana strzałkami. Trasa nie zostanie w
żaden  sposób zabezpieczona przed  wjazdem pojazdów mechanicznych.  Uczestnicy  przez  cały  czas  trwania
zawodów  muszą  dopuszczać  możliwość  pojawienia  się  na  niektórych  fragmentach  trasy  pojazdów
mechanicznych.  Uczestnicy zobowiązani  są do zachowania  ostrożności  przez  cały czas  trwania  rywalizacji.
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy – zwracane po ukończonym biegu). Limit uczestników 200 osób.

Program minutowy:
 
9.00 - 10.30  wydawanie nr startowych oraz chipów,
ok. 10.50  odprawa techniczna i otwarcie zawodów,
11.00  start do biegu oraz marszu NW,
12.00 - 13.00 posiłek regeneracyjny oraz ewentualne ognisko,
ok. 13.30 – 14.00 dekoracja zwycięzców, losowanie nagród i upominków rzeczowych, zakończenie imprezy.

VIII. Klasyfikacja końcowa cyklu Cross Liga

Obowiązuje „odwrócona” punktacja uzależniona od liczby startujących zawodników, tj. w przypadku startu 200
biegaczy zawodnik pierwszy uzyskuje 200pkt., natomiast zawodnik ostatni 0 pkt.
Klasyfikacja punktowa ma charakter zabawy i nie wiąże się z żadnymi nagrodami finansowymi czy rzeczowymi.
Klasyfikacja  prowadzona  jest  na  zasadzie  rankingu  uczestników  w  kategoriach  wiekowych  biegów  oraz
marszów NW. Ranking punktowy zawodników publikowany będzie na bieżąco na stronie www.chiptiming.pl



IX. Nagrody 

I - III miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych - puchar sportowy.
Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal. Zawodnicy, którzy ukończą bieg, będą mieć
możliwość pobrania ze strony www.chiptiming.pl imiennego dyplomu zawierający osiągnięty rezultat czasowy
oraz  będą  mieć  prawo do udziału w quizie  sportowym  z nagrodami.  W przypadku  nieobecności  w trakcie
przeprowadzania quizu wygrana nagroda przepada , a organizator nagradza nią kolejnego wybranego uczestnika.

X. Świadczenia.

Medal  pamiątkowy,  elektroniczny  pomiar  czasu,  komunikat  końcowy,  oznakowana  trasa,  zabezpieczenie
medyczne  na  miejscu  zawodów,  posiłek  regeneracyjny,  certyfikat  ukończenia  biegu/marszu  do  pobrania  ze
strony www.chiptiming.pl, prawo udziału w quizie z nagrodami.

XI. Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie
odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.  Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki
losowe niewynikające z przyczyn organizatora.
Przyjęcie  nr  startowego  oznacza  kolejną  już  akceptację  powyższego  regulaminu  (pierwszą  był  moment
wniesienia opłaty startowej).
Zawodnicy mają świadomość, że wszystkie trasy cyklu Cross Liga prowadzą terenami parków krajobrazowych o
wybitnych walorach przyrodniczych i na ich terenach konieczne jest przestrzeganie restrykcyjnych przepisów
instytucji zarządzających tymi obszarami. Na trasach występują ciężkie podbiegi oraz zbiegi. Istnieją odcinki o
podłożu wymagającym szczególnej uwagi (kamienie,korzenie,błoto).
Wszelkie  informacje  dotyczące  biegów  publikowane  będą  na  stronach:  www.cross-liga.pl oraz
www.chiptiming.pl 

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  interpretacji  niniejszego  regulaminu.  Osobami
odpowiedzialnymi  za w/w imprezy oraz  cały cykl  są:  Arkadiusz Popławski  tel.  697943996  oraz Łukasz
Murawski tel. 600605890

http://www.chiptiming.pl/
http://www.cross-liga.pl/


Partnerzy cyklu CROSS Liga:

Gminy partnerskie:

  Partnerzy strategiczni:

  Partnerzy:


