
       II CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE
2015 Kędzierzyn-Koźle

REGULAMIN
 

I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania i jazdy rowerem jako sposobu na aktywny wypoczynek. 
2. Propagowanie zdrowego stylu życia
3. Promocja terenów rekreacyjnych wokół Osiedla Śródmieście
4. Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle
5. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie opolskim
6. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek

II. TERMIN I MIEJSCE 

11.10.2015 r. Niedziela - Osiedle Śródmieście, Kędzierzyn-Koźle

Biuro zawodów - Hala Sportowa Śródmieście, Al. Jana Pawła II 29

III. ORGANIZATOR

Klub Sportowy "KOZIOŁEK"
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

IV. WSPÓŁORGANIZATOR

• Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA RODZINA"
• Szkoła Tańca "Orian -Show"

Partnerzy:

• Chorągiew ZHP Kędzierzyn-Koźle
• Nadleśnictwo Kędzierzyn
• Stowarzyszenie Inicjatyw Patriotycznych Kędzierzyn-Koźle

Partnerzy medialni:

• Radio Park
• Radio Opole
• Nowa Gazeta Lokalna
• Tygodnik 7 Dni
• TVM Kędzierzyn-Koźle
• TVP Opole

 
V. KLASYFIKACJE

MINI CROSSDUATLON DLA   DZIECI  

• Roczniki 2009 i młodsze KRASNALE

• Roczniki 2008, 2007 i 2006

• Roczniki 2005, 2004 i 2003

Udział dziecka podczas jazdy na rowerze w kasku ochronnym oraz przy obecności rodzica/opiekuna prawnego

CROSS  DUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE  



Open Kobiet, Open Mężczyzn 

Kategorie wiekowe mężczyzn:
• M20  16 - 29/
• M30  30 - 39/
• M40  40 - 49/
• M50  50 +

Kategorie wiekowe kobiet: 
• K20   16 - 29/ 

• K30   30 – 39/

• K40   40 +

Uczestnicy zawodów  II CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE 2015 otrzymają punkty w klasyfikacji pucharu 
ŻELAZNY KOZIOŁ 2015 zgodnie z regulaminem pucharu.

VI. DYSTANS

II CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE  :  

• Zawody w formule BIEG-ROWER-BIEG-ROWER-BIEG
• Etap biegowy: pętla długości 2 km (nawierzchnia: dukty leśne, kostka betonowa, asfalt)
• Etap rowerowy: na każdy z etapów przypadają dwie pętle po 3,5 km - łącznie 7 km (teren pagórkowaty, 

trasa o charakterze interwałowym, nawierzchnia: ścieżki i dukty leśne, kostka betonowa, asfalt). 
KASK OBOWIĄZKOWY. Dozwolone wszystkie typy rowerów – ze względu na nawierzchnie 
zalecane rowery mtb lub cross

• Łączna długość trasy ok. 20 km (2 km + 7 km  + 2 km + 7 km + 2 km)

Brak limitu czasu ukończenia zawodów. Czekamy na ostatniego uczestnika.

VII. ZGŁOSZENIA

ZAWODY DLA DZIECI

Zgłoszenia w Biurze Zawodów Hala Sportowa "Śródmieście" w dniu zawodów 11.10.2015 od godziny 13:00 do 
15:00 Dzieci startują wyłącznie na podstawie pisemnej zgody i przy obecności rodzica/opiekuna prawnego. 
KASK OBOWIĄZKOWY!

II CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE  :  

Prawo startu w zawodach posiadają osoby które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat, podczas weryfikacji 
okażą dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w 
zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie przy obecności rodzica/opiekuna prawnego  
przedstawią zgodę na uczestnictwo w zawodach.

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. 

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 07 października 2015 roku pod linkiem:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1909

Zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów 11.10.2015 w godzinach 12:00 do 13:30. Rejestracja w dniu 
startu nie gwarantuje pełnych świadczeń.

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1909


VIII. OPŁATA STARTOWA

ZAWODY DLA DZIECI:
• 1 zł.

CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE:
• Do 07. 10.2015 – 30 zł
• W dniu zawodów – 50zł
• Członkowie KS KOZIOŁEK - udział w zawodach bez opłaty startowej.

Wpłaty należy kierować na konto:
 
Klub Sportowy Koziołek
Ignacego Łukasiewicza 57A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Bank BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0314 9830 

Tytuł przelewu: opłata startowa "II CROSSDUATHLON ŚRÓDMIEŚCIE", imię, nazwisko ZAWODNIKA

• O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu 
na konto organizatora

• W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 80 osób

IX. NAGRODY

Zawodnicy w klasyfikacji Open kobiet (miejsca I-III), Open mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają nagrody 
rzeczowe – upominki oraz trofea/puchary.

Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe – 
upominki oraz trofea/puchary.

Osoby nagrodzone w kategorii OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

Nagradzamy także najszybszego mieszkańca i mieszkankę Miasta Kędzierzyn-Koźle.

     
X. HARMONOGRAM ZAWODÓW

• 12:00 - 13:30 Weryfikacja uczestników (biuro zawodów)

• 13:30 - 13:50 Wstawianie rowerów do strefy zmian + odprawa techniczna

• 13:55 Wspólna rozgrzewka z instruktorem

• 14:05 Odprawa techniczna, wejście zawodników do strefy startu

• 14:15 Start II CROSSDUATHLONU ŚRÓDMIEŚCIE

• ok. 15:45 Start MINI CROSSDUATHLONU (dzieci)

• ok. 16:30 Dekoracja zwycięzców 

XI. UCZESTNICTWO

1. Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
2. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji 

spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów  
fizycznych w tym śmierci.

4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował 
się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 



zawodów, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do 

realizacj zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy i 
materiałów promocyjnych Organizatora.

7. Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy. Za sprzęt 
pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Zawody odbędą się według ustaleń niniejszego regulaminu.
9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęsliwych wypadków. Zaleca się 

ubezpieczenie we własnym zakresie.
10. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź dopingujących

XII. UWAGI KOŃCOWE

• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim z drogi tak aby nie 

zakłócić przebiegu wyścigu
• Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów
• W ramach opłaty startowej Zawodnik otrzymuje: 

- oznakowaną trasę, 
- elektroniczny pomiar czasu,
- zabezpieczenie medyczne,
- ciepły posiłek, 
- obsługę wolontariuszy, 
- wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach tego wymagajacych,
- pamiątkowe trofeum sportowe lub ubranko z nadrukiem
- DOBRĄ ZABAWĘ!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
• tel. 605 400 026 Robert Wencel  - Dyrektor zawodów
• tel. 604 589 483 Piotr Orian - Koordynator zawodów
• tel. 6061 444 210 Mirosław Klepacz - Kierownik Tras 
• tel. 602 534 780 Anna Orian - Dyrektor biura zawodów
• Sprawy logistyczne – Damian Rawluk

Wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska. 
Interpretacja regulaminu należy do organizatora


