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BUKOWY KROS GÓRSKI im. JERZEGO KORTZA 2016/17

1. CEL IMPREZY:
Propagowanie aktywnego stylu żyycia i aktywnosici biegowej wsiroid dorosłych, dżieci i młodżieżyy.

2. MIEJSCE:
Start i meta (sekretariat) - Sżkoła Podstawowa 74 w Sżcżecinie, ul. Seledynowa 50; osiedle Bukowe
(PRAWOBRZEZEE). Bieg grup dżieci i młodżieżyy o godżinie  10.00. Bieg głoiwny o godżinie 11.00.

3. ZAPISY:
Zapisy odbywają się drogą elektronicżną oraż osobisicie w dniu żawodoiw. Sekretariat cżynny od 09.00
w dniu żawodoiw. Koniec żapisoiw na 15 minut prżed startem. 

Link do strony biegu: https://facebook.com/BiegImJerżegoKortża/

4. UCZESTNICTWO:
Startowac i możye  każydy,  kto  nie  ma  prżeciwwskażan i żdrowotnych.  Osoby  do  lat  18  startują  za
pisemną zgodą rodziców. Za żorganiżowane grupy ucżnioiw odpowiadają opiekunowie.  Wszyscy
startują  na  własną  odpowiedzialność.  Organiżator  nie  ponosi  odpowiedżialnosici  ża  żdarżenia
powstałe w trakcie oraż prżed i po biegu. 

5. ZASADY KLASYFIKACJI I PUNKTACJI:

a) Bieg Główny:

 W seżonie 2016/17 w ramach BUKOWEGO KROSU GORRSKIEGO im. JERZEGO KORTZA żostanie
rożegranych sześć biegów. 

 Warunkiem  sklasyfikowania  żawodnika  w  całym  cyklu  jest  udżiał  w  minimum  czterech
biegach.

 Każydy bieg odbywaci się będżie na tej samej trasie (ok. 10km).

 Każydy  ucżestnik  KROSU  będżie  sklasyfikowany  w  kategorii  OPEN  oraż  dodatkowo  

w kategoriach:

 kobiet OPEN;

 6 kategorii wiekowych: < 19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60<

/prżynależynosic i do  danej  kategorii  wiekowej  okresilona  żostanie  na  podstawie  daty

urodżenia w stosunku do roku rożpocżęcia cyklu tj. 2016 r./.

 Na  podstawie  żajętego  miejsca  będą  prżyżnawane  punkty,  ktoirych  suma  (4  najlepsżych

wynikoiw) da wynik konicowy w kategorii OPEN oraż w kategoriach wiekowych. Dodatkowa

kategoria: kobiet OPEN będżie punktowana osobno.

 W prżypadku tej samej licżby punktoiw o wyżysżym miejscu decydowaci będżie wiek żawodnika

– wygrywa żawodnik starsży.

https://pl-pl.facebook.com/BiegImJerzegoKortza/


 TABELA PUNKTOWA:

 PRZYKŁADOWA TABELA WYNIKÓW KATEGORII OPEN::

 Klasyfikacja w kategoriach:

 Po każydym biegu sporżądżone żostaną wyniki w danych kategoriach.
 Punkty  w  klasyfikacji  w  kategoriach  będą  prżyżnawane  żgodnie  ż  żajętym  miejscem

według TABELI PUNKTOWEJ.
 Dodatkowa osobna klasyfikacja punktowa dotycżyci będżie kategorii kobiet OPEN tj. punkty

będą  prżyżnawane  uwżględniając  tylko  kobiety  żgodnie  ż  żajętym  miejscem  i  TABELĄ
PUNKTOWĄ.
np.  jesili  KOBIETA  (Anna  ZZZ)  w  klasyfikacji  OPEN  żajmie  w  danym  biegu  
4 miejsce otrżyma do klasyfikacji  OPEN 48 punktoiw – jednak jesili  w tym biegu będżie
najsżybsża wsiroid kobiet otrżyma 60 punktoiw (1 miejsce) do klasyfikacji KOBIET OPEN.

b) Szkoły podstawowe:

 Bieg sżkoił podstawowych będżie rożgrywany w kategorii dżiewcżąt i chłopcoiw na dystansie
ok. 1000 metroiw.

 Punktacja żgodnie ż tabelą wynikoiw OPEN oraż w kategoriach (dżiewcżyny; chłopcy).

 Warunkiem  sklasyfikowania  żawodnika  w  całym  cyklu  jest  udżiał  w  minimum  cżterech
biegach.

c) Gimnazja:

 Bieg sżkoił gimnażjalnych będżie rożgrywany w kategorii dżiewcżąt i chłopcoiw na dystansie ok.
2500 metroiw.

 Punktacja żgodnie ż tabelą wynikoiw OPEN oraż w kategoriach (dżiewcżyny; chłopcy).

 Warunkiem  sklasyfikowania  żawodnika  w  całym  cyklu  jest  udżiał  w  minimum  cżterech
biegach.

d) Szkoły ponadgimnazjalne:

 Bieg  sżkoił  ponadgimnażjalnych  będżie  rożgrywany  w  kategorii  dżiewcżąt  i  chłopcoiw  na
dystansie ok. 2500 metroiw.

 Punktacja żgodnie ż tabelą wynikoiw OPEN oraż w kategoriach (dżiewcżyny; chłopcy).



 Warunkiem  sklasyfikowania  żawodnika  w  całym  cyklu  jest  udżiał  w  minimum  cżterech
biegach.

UWAGA!!! Możliwy jest start w biegu głównym osób od 16 roku życia (osoby do lat 18 startują
za pisemną zgodą rodziców).

6. TERMINY:

1. BIEG – 23.10.2016

2. BIEG – 27.11.2016

3. BIEG – 18.12.2016

4. BIEG – 22.01.2017

5. BIEG – 12.02.2017

6. BIEG – 19.03.2017

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW BIEGÓW W

TRAKCIE TRWANIA SEZONU.

7. OPŁATY:

 Bieg głoiwny - 10 zł.
 Bieg dżieci i młodżieżyy - 2 zł.
 Opłatę uisżcża się w sekretariacie żawodoiw w dniu żawodoiw.

UWAGA!!! WYDANY NUMER STARTOWY OBOWIĄZUJE NA CAŁY CYKL.

8. NAGRODY:

Nagrody żostaną prżyżnane  po  żakonicżeniu  całego  cyklu  osobom,  ktoire  żajęły  miejsca  1-3  w

kategorii OPEN oraż w pożostałych kategoriach. Wsżystkim sklasyfikowanym ucżestnikom cyklu

żostaną wręcżone pamiątkowe medale na podsumowaniu seżonu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Impreza nie jest ubezpieczona. Zgłasżający się do biegu potwierdża, żye żna regulamin impreży.

Organiżator ma prawo do żmiany terminoiw rożgrywania biegoiw - informacja na stronie Krosu.

Organiżator nie odpowiada ża prżedmioty pożostawione w sżatni. Nie odpowiada ża żaistniałe

wypadki powstałe ż winy startujących.

10. GRUPA ORGANIZACYJNA: 

UKK CKS „Trygław”  -  odpowiedżialny  Karol  Radżimski  tel.  505-088-941,  mail:  belferus@op.pl

Centrum Ksżtałcenia Sportowego i animatorży CKS,

Irena Kortż (honorowy cżłonek grupy).

STRONY BIEGU:

https://facebook.com/BiegImJerzegoKortza

http://www.tryglaw.org.pl/

http://www.tryglaw.org.pl/
https://pl-pl.facebook.com/BiegImJerzegoKortza
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