
 

Regulamin  
City Cross Częstochowa 2017 

 

1. Cele:  

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej  

 Promocja Miasta Częstochowa.  

 

2. ORGANIZATOR:  

 Klub Sportowy City Cross 

 Urząd Miasta Częstochowa 
 

3. TERMIN i MIEJSCE:  

 termin: 16 wrzesień 2017 r.  

 start o godz. 16:00  

 miejsce: stadion żużlowy „SGP Arena Częstochowa’’ ul. Olsztyńska 123/127  

 BIURO ZAWODÓW: „Hala Sportowa Częstochowa” przy ul. Żużlowej 4  

 

4. TRASA:  

 ok 7km – nawierzchnia asfaltowa.  

 

5. UCZESTNICTWO:  

 Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby, które do dnia zawodów nie 

ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie będą zobowiązane do okazania przy weryfikacji pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

 w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność  

 wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 
6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:  

 Zgłoszenia przez Internet do dnia 14 września 2017 r. poprzez niżej wymienioną stronę:  

www.citycross.czest.pl www.maratonypolskie.pl  

 

 Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w dniu imprezy. W przypadku 

dużej ilości takich zgłoszeń Organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.  

 Organizator nie gwarantuje pakietu startowego dla wszystkich uczestników.  

 Zgłoszenie internetowe nie gwarantuje udziału w biegu. Pierwszeństwo przysługuje osobą 

zweryfikowanym w biurze zawodów w dniu biegu, którzy osobiście podpiszą oświadczenie. 

 Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń  oraz wydawanie numerów startowych odbywać 

się będzie: 16 września 2017r. od godz.13:00 do godz.15:30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej 

Częstochowa przy ul. Żużlowej 4. Po godz. 15:30 następuje zamknięcie biura zawodów i nie będzie 

możliwości weryfikacji zawodników, zapisu nowych osób i odbioru pakietów startowych.  

 Pomiar czasu będzie dokonany przy użyciu chipów ZWROTNYCH przymocowanych do numeru 

startowego. Oficjalnym czasem jest czas brutto.  

 



 Bieg zwolniony z opłaty startowej 
 
7. KLASYFIKACJE  

 

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,  

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:  

 K/M -12 – (12-17 lat)  

 K/M -18 – (18-29 lat)  

 K/M -30 – (30-39 lat)  

 K/M -40 – (40-49 lat)  

 K/M -50 – (50-59 lat)  

 K/M -60 i starsze (powyżej 60 roku życia)  

3. Najlepszy Częstochowianin i Częstochowianka 

 
4. Klasyfikacja City Cross (Mistrzostwa Klubu Sportowego City Cross) 

 

8. KOMUNIKAT  
Komunikaty i zdjęcia z imprezy dostępne będą on-line na stronach:  

 www.citycross.czest.pl  

 www.maratonypolskie.pl  

 www.facebook.com/CzestochowaCityCross  

 

9. NAGRODY  

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (I-III) – Nagrody rzeczowe (wartości odpowiednio 

ok.700zł ,500zł, 300 zł)  

 Kategorie wiekowe / najlepszy częstochowianin i częstochowianka / City Cross  

Wśród uczestników zostanie losowo rozdane wiele atrakcyjnych nagród.  
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te 

przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.  

 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.  

 Organizator planuje rozdanie atrakcyjnych nagród losowo wśród wszystkich uczestników.  

 Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie SGP Arena Częstochowa przy ul. 

Olsztyńskiej 123/127 oraz Hali Sportowo- Widowiskowej przy ul. Żużlowej 4  

 Organizator zapewnia wodę źródlaną na trasie biegu oraz wodę źródlaną wraz z posiłkiem 

regeneracyjny po biegu.  

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

 Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, 

które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.  

 NIE MA MOŻLIWOŚCI WYMIANY KOSZULKI Z PAKIETU STARTOWEGO. Prosimy 

rozważnie  wybierać rozmiar koszulki.  

 NIE MA MOŻLIWOŚCI  ODEBRANIA PAKIETU STARTOWEGO ZA INNĄ OSOBĘ 

 Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla wszystkich uczestników. Ilość 

ograniczona.  



 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy.  

 Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one 

rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.  

 
 Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne  

i niepodważalne.  

 Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na 

tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy  

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

 Bieg jest współfinansowany przez Gminę Miasto Częstochowa  

 


