
 

Drużynowe Mistrzostwa Bydgoszczy w Biegach Crossowych –  

Business Cross Run Budstol Invest 2022 

 

I. Cel zawodów: 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z 

elementów zdrowego trybu życia 

- popularyzacja biegów crossowo - terenowych 

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody 

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

 

II. Organizator: 

- Akademia Mistrzów Sportu 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

- w zawodach może wziąć udział drużyna reprezentująca: firmę, zakład pracy, klub sportowy, grupe 

sportową, grupę znajomych – przyjaciół itp. składająca się z 3 pełnoletnich zawodników, która: 

• zgłosiła się do biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego. 

• wniesie opłatę startową 

• kapitan drużyny wypełni formularz zgłoszeniowy i zaakceptuje regulamin co jest równoznaczne z 

oświadczeniem, że zawodnicy  biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: 

ustawa z dn. 25.06.2010r. o sporcie ) 

• zawodnicy, którzy wchodzą w skład drużyny  nie posiada przeciw wskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w biegu. 

• zawodnicy, którzy w dniu startu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności mogą wziąć 

udział w biegu za zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę podpisuje się w biurze 

zawodów. W momencie startu i trwania biegu, rodzic lub opiekun prawny musi być na 

miejscu rozgrywania biegu. 

• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

organizatora związanych z rozgrywaniem i promocją biegu. 

 

IV. Zgłoszenia: 

Każda rejestrująca się drużyna, po zarejestrowaniu się i opłaceniu opłaty startowej staje się 

automatycznie partnerem imprezy: Business Cross Run Budstol Invest 2022, który zostaje 

przedstawiany w materiałach promocyjnych. 

- zgłoszenia można dokonać poprzez panel zgłoszeniowy na stronie: www.sportmaniacs.com 

- zgłoszenia można dokonać tylko drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach przed 

biegiem w biurze zawodów w dniu biegu. 

- zgłoszenie uznaje się za ważne po dokonaniu i zarejestrowaniu opłaty startowej 

- zgłoszenie nie będzie możliwe bez opłacenia tzw. opłaty startowej 

- zgłoszenia elektroniczne drużyn  przyjmowane są tylko i wyłącznie na cały cykl. 

   Nie ma możliwości rejestracji drużyny na pojedynczy bieg. 

- zgłoszenia elektroniczne na cały cykl będą przyjmowane najpóźniej do 02 października 2022, to jest 

na 14 dni przed terminem biegu.  

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji 



zawodnik musi posiadać ze sobą dokument tożsamości 

- biuro zawodów czynne w dniu startu poszczególnych biegów od godziny 10.00 do 13.00 

- zawodnik zgłoszony w drużynie, automatycznie zostaje również zgłoszony do biegu indywidualnego 

i bierz udział i liczony jest w klasyfikacji indywidualnej oraz ponosi jedną opłatę startową- drużynową 

 

V. Terminy Biegów: 

- 16 październik 2022  

 

VI. Trasa i miejsce biegów: 

- trasy prowadzą po ścieżkach leśnych LPKiW Myślęcinek 

- trasa biegów jest trasą crossową z dużą ilością podbiegów i zbiegów 

- dystanse biegów dla rywalizacji drużyn 

• Mało Górek 3km 

• Średnio Górek 5km 

*w rywalizacji drużyn nie ma dystansu Dużo Górek 

- start i meta znajdują się przy Centrum Ekologii LPKiW Myślęcinek 

 

VII. Program Minutowy, rozpoczęcie biegów 

- 11.00 Mało Górek 

- 11.30 Średni Górek 

* program ostatniego z biegów cyklu, finałowego może ulec zmianie. 

* nie zmieszczenie się w limicie czasu, tzn. nie ukończenie biegu- dystansu przed wyznaczoną godzina 

startu kolejnego biegu skutkuje brakiem sklasyfikowania drużyny na danym dystansie 

 

VIII. Pomiar czasu: 

- podczas biegów będzie pomiar elektroniczny, który jest podstawą do tworzenia klasyfikacji 

- pomiar następuje za pomocą chipa w numerze 

- klasyfikacje odbywać się będą w poszczególnych kategoriach  

• Kobiet 

• Mężczyzn  

- czas brutto ( liczony od strzału startera ) w przypadku startujących 100 osób 

- czas netto ( czas od przekroczenia maty startowej ) w przypadku startu więcej niż 100 osób 

- chip w numerze jest wielokrotnego użytku, w cyklu biegów należy go zachować na kolejny bieg 

- aby uczestnik został sklasyfikowany w biegu musi mieć poprawnie zamontowany numer w 

widocznym miejscu najlepiej na klatce piersiowej. W innym przypadku uczestnik może zostać 

zdyskwalifikowany. 

- reklamacje do wyników biegu można zgłaszać w terminie do 6 dni po danym biegu. W 

późniejszym terminie nie będą one rozpatrywane. 

 

 

 

IX. Klasyfikacje Drużynowa: 

- warunkiem sklasyfikowania drużyny w klasyfikacji końcowej: 

Cross Run Budstol Invest 2022 jest udział i ukończenie biegu całej drużyny. 

- klasyfikacje drużynowa, bez podziału na kategorie wiekowe: 

• kobiet 

• mężczyzn 

- drużyna, żeby byś sklasyfikowana w cyklu musi wystartować w pełnym składzie - 3 osby 



- o kolejności drużyn w całym cyklu decydować będzie suma czasów całej trójki zawodników 

reprezentujących drużynę  

- zwycięża drużyna, która uzyska najmniejszą sumę trzech najlepszych czasów. 

- jeżeli najlepsze czasy będą takie same, to pod uwagę bierze się najlepszy czas zawodnika w drużynie 

kolejny czas i następny itd. 

 

X. Nagrody: 

- w kategorii  Kobiet i Mężczyzn dla pierwszych 3 najlepszych drużyn cyklu na każdym dystansie 

puchary lub statuetki oraz medale za Mistrzostwo Bydgoszczy w Biegach przełajowych 

- nagrody i medale zostaną wręczone po ostatnim biegu lub na specjalnym spotkaniu z uczestnikami 

o którym uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 

Każdy zawodnik jest zobowiązany osobiście odebrać statuetkę i nagrodę w dniu nagradzania i 

dekoracji zwycięzców. Nie odebranie statuetki i nagrody w dniu wyznaczonym przez organizatora 

skutkuje tym iż statuetka i nagroda przepada. Nie będzie dekoracji i wręczenia statuetek i nagród w 

innym terminie niż ten wyznaczony przez organizatora.  

 

 XI. Zasady Finansowania: 

- opłaty wpisowej dokonujemy w panelu poprzez panel płatności elektronicznych przy rejestracji na 

stronie: www.sportmaniacs.com 

- cykl Górek w ramach Business Cross Run Budstol Invest 2022 

Drużynowe Mistrzostwa Bydgoszczy w Biegach Przełajowych 

Dystanse: 

Mało Górek 3km 

Dużo Górek 5km 

- Pakiet dla Drużyny, Opłata Startowa wynosi 500zł 

• Start i udział każdego zawodnika w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej 

• 3 pamiątkowe koszulki 

• 3 pamiątkowe worki treningowe 

• 3 pamiątkowe bidony 

• 3 chipy z numerami startowymi 

• 3 vouchery na 1h trening biegowo siłowy z trenerem kadry Narodowej PZLA Jackiem 

Lewandowskim ( trener kadry na Igrzyskach Olimpijskich: Londyn 2021, Rio de Janeiro 2016, 

Tokyo 2020) i Akademią Mistrzów Sportu. 

 

 

XII. Limit Drużyn: Bez limitu i ograniczeń 

 

XIII. Numery startowe: 

- numer startowy przydzielony zawodnikom z drużyny  na pierwszy bieg, będzie numerem, który 

będzie obowiązywał do końca cyklu 

- Numer startowy zawodnicy otrzymują na cały cykl 

- zgubienie lub zniszczenie numeru startowego spowoduje konieczność wystawienie duplikatu 

numeru, fakt taki trzeba zgłosić najpóźniej na 7 dni przed danym biegiem. 

- koszt wyrobienia duplikatu numeru to 70 zł 

 

 

 

 



XIV. Postanowienia końcowe: 

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; 

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników; 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 

- organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i 

inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych 

rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy 

o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem; 

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 

lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu; 

- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 

innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas 

imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego 

Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył 

i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność; 

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu; 

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu; 

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna; 

- protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu 

wyników. Informacja: Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie 

danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a Uczestnikowi cyklu biegów: Cross Run Budstol 

Invest przysługuje prawo wglądu do danych, poprawiania lub usunięcia. Upoważnionym przez 

Organizatora administratorem danych osób rejestrujących się jest firma Cronochip. 

Usunięcie danych uczestnika skutkuje brakiem możliwości startu w wydarzeniu lecz wpłacona opłata 

startowa nie podlega zwrotowi. Poprawianie danych osobowych dotyczy poprawiania źle podanych 

danych osobowych, nie dotyczy przepisywania pakietów startowych na innych uczestników. 


