
REGULAMIN 

3.Cross „Pod napięciem” 
im. ppłk Antoniego Iglewskiego Cichociemnego ps. PONAR 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Klub Sportowy ZRYW Radziejów, 

Radziejowski Dom Kultury,  

 

TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) o godz. 11.00 

2. Start i meta ul. Sportowa – dawne miasteczko ruchu drogowego 

 

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW 

 

ok. 12.10 - dekoracje biegu 

 

 

SPONSORZY: 

 Urząd Miasta w Radziejowie 

 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 

 

TRASA  

 

 Dystans 5,0 km- 100% teren, w tym przeszkody (tor przeszkód w lesie radziejowskim) 

 Start wspólny (w przypadku dużej ilości zawodników – start sektorowy). 

 Brak pomiaru czasu elektronicznego. 

 Kolejność na mecie decyduje o zajętym miejscu. 

 Każda przeszkoda nie pokonana właściwie (jak to zrobić informuje wolontariusz przy 

przeszkodzie) skutkuje jednym punktem karnym (każdy punkt karny to spadek o 1 miejsce 

niżej w klasyfikacji). 

 

UCZESTNICTWO 

 

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 28.09.2019r. -16 lat, podpiszą 

oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność  i odbiorą w biurze zawodów pakiet startowy. 

Podczas weryfikacji należy przedstawić - dowód tożsamości (lub inny dokument ze zdjęciem 

potwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną). Oświadczenie od osób niepełnoletnich 

podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na 

stronie www.ks-zryw.pl 

W biurze zawodów w dniu startu od godziny. 9.30 – 11.00 – weryfikacja zawodników, wydawanie 

numerów startowych. 

 

Kontakt z organizatorami – 668 929 946 

e-mail: kszryw@wp.pl 

 

OPŁATA STARTOWA 

http://www.ks-zryw.pl/


 

Udział w biegu jest bezpłatny 

Limit uczestników wynosi 80 osób. 

W pakiecie startowym: medal, napój izotoniczny, zabezpieczenie medyczne 

 

 

 

KLASYFIKACJE 

 Mężczyźni – OPEN 

 Kobiety: OPEN 

 Drużynowa OPEN (drużyna minimalnie liczy 3 zawodników, do wyniki zliczane są 

pierwsze trzy miejsca indywidualne zawodników z drużyny, drużyna która zbierze 

najmniejszą liczbę punktów – miejsce zawodnika OPEN = liczba punktów, wygrywa) 

 

NAGRODY 

 

Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników - puchar + nagroda 

rzeczowa 

Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki – puchar + nagroda rzeczowa 

Generalna drużynowa – 3 najlepsze drużyny 

 

KOMUNIKAT KOŃCOWY 

 

Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.ks-zryw.pl 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez 

organizatora  i przymocowane do koszulek na piersiach 

 organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników 

biegu 

 bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

 miejsca parkingowe tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach 

 zawodników obowiązuje strój sportowy 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich 

spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do wprowadzenia ad hoc 

zmian w regulaminie 


