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BUKOWY KROS GÓRSKI im. JERZEGO KORTZA 2019/20

1.

CEL IMPREZY:
Propagowanie aktywnego stylu życia i aktywności biegowej wśró d dorosłych, dzieci i młodzieży. Integracja
mieszkań có w.

2.

MIEJSCE:
Start i meta (sekretariat) - Szkoła Podstawowa 74 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50; osiedle Bukowe
(PRAWOBRZEŻ E). Bieg grup dzieci i młodzieży o godzinie 10.00. Bieg głó wny o godzinie 11.00.

3.

ZAPISY:
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną przez stronę https://zapisy-online.media-projekt.pl oraz
wyjątkowo, osobiście w dniu zawodó w. Sekretariat czynny od 09.00 w dniu zawodó w.
Koniec zapisów dzieci i młodzieży godzina 09.30!!!
Koniec zapisów biegu głównego godzina 10.15!!!
Koniec elektronicznych zapisów biegu głównego dwa dni przed zawodami (PIĄTEK)
Ze względu na sposób prowadzenia klasyfikacji, preferujemy zapisy elektroniczne.
Link do strony biegu: https://facebook.com/BiegImJerzegoKortza/
Każdy zawodnik otrzyma jeden numer startowy na cały cykl. W przypadku wydania duplikatu obowiązuje
opłata w wysokości 10zł.
Zapisy do biegów dzieci i młodzieży tylko w dniu zawodów.

4.

OPŁATY:
Opłatę za start w cyklu można dokonać w formie przelewu elektronicznego, dokonując wpłaty na cały cykl
lub na pojedyncze biegi. Opłatę należy przesłać na konto najpóźniej do czwartku poprzedzającego
niedzielny termin danego biegu:
Konto: PKO BP SA 10 1020 4812 0000 0802 0119 9777
Uczniowski Klubu Kolarski Centrum Kształcenia Sportowego (UKK CKS)
„TRYGŁAW”
70-783 Szczecin, ul. Rydla 49
W tytule należy podać dane: imię i nazwisko zawodnika, termin biegu, którego dotyczy opłata.
Koszty:


cały cykl: 125 zł (sześć biegów z rabatem)



pojedynczy bieg 25 zł (przelew)



za bieg w dniu zawodów: 30 zł.

Start w biegach dzieci i młodzieży bez opłat.

5.

UCZESTNICTWO:
Startować może każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby do lat 18 startują za pisemną
zgodą rodziców. Za zorganizowane grupy ucznió w odpowiadają opiekunowie. Wszyscy startują na
własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w trakcie
oraz przed i po biegu.

6.

ZASADY KLASYFIKACJI I PUNKTACJI:
a) Bieg Główny:
 W bieżącym sezonie w ramach BUKOWEGO KROSU GÓ RSKIEGO im. JERZEGO KORTZA zostanie
rozegranych sześć biegów.
 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w całym cyklu jest udział w minimum czterech biegach.
 Każdy bieg odbywać się będzie na tej samej trasie (ok. 10km).
 Każdy uczestnik KROSU będzie sklasyfikowany w kategorii
w kategoriach:
 kobiet OPEN;

OPEN

oraz

dodatkowo

 6 kategorii wiekowych: < 19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60<
/przynależność do danej kategorii wiekowej określona zostanie na podstawie daty urodzenia
w stosunku do roku rozpoczęcia cyklu tj. 2019 r./.
 Na podstawie zajętego miejsca będą przyznawane punkty, któ rych suma (4 najlepszych wynikó w) da
wynik koń cowy w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Dodatkowa kategoria: kobiet
OPEN będzie punktowana osobno.
 W przypadku tej samej liczby punktó w o wyższym miejscu decydować będzie najlepszy wynik
punktowy w pojedynczym biegu, następnie każdy kolejny wynik punktowy, następnie wiek
zawodnika.
 Punkty w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych obliczane będą z uwzględnieniem czasu biegaczy.
Punkty konkretnego zawodnika wyliczane będą wg wzoru:
punkty = (czas pierwszego zawodnika (w sek.) / czas konkretnego zawodnika (w sek.)) * 1000;
Np. Pierwszy zawodnik otrzyma 1000 punktó w, a drugi np. 996,77. Ważne jest zatem nie tylko zajęte
miejsce, ale i uzyskany czas biegu.
 Klasyfikacja w kategoriach:
 Po każdym biegu sporządzone zostaną wyniki w danych kategoriach.
 Punkty w klasyfikacji w kategoriach będą przyznawane zgodnie z zajętym miejscem i według
wcześniej podanego wzoru, ale z uwzględnieniem zajętych miejsc w konkretnych kategoriach
wiekowych.
 Osobno w kategoriach wiekowych będą klasyfikowani mężczyźni i kobiety,
b) Bieg dzieci i młodzieży

 Bieg dzieci będzie rozgrywany w kategorii dziewcząt i chłopcó w /roczniki 2007 i młodsi/ na
dystansie ok. 1000 metró w (żó łte tablice)
 Bieg młodzieży będzie rozgrywany w kategorii dziewcząt i chłopcó w /roczniki: 2002-2006/ na
dystansie ok. 1600 metró w (czerwone tablice)
 Punktacja zgodnie z tabelą punktową:
miejsce

punkty

1

15

2

12

3

10

4

8

5

7

6

6

7

5

8

4

9

3

10

2

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

…

….

 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w całym cyklu jest udział w minimum czterech biegach.
 W kategorii dzieci i młodzieży prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja szkó ł – każda szkoła
otrzyma punkt za każdego ucznia biorącego udział w danym biegu.

UWAGA!!! Osoby z rocznika 2001 roku automatycznie startują w BIEGU GŁÓWNYM
(jeżeli w dniu biegu nie mają ukończonych 18 lat warunkiem dopuszczenia jest pisemna zgoda
rodziców)
7. TERMINY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

27.10.2019
17.11.2019
15.12.2019
26.01.2020
09.02.2020
22.03.2020
UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW BIEGÓW W
TRAKCIE TRWANIA SEZONU.

8. NAGRODY:
Miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych medale lub puchary i symboliczne upominki. Nagrody losowane
wśró d wszystkich sklasyfikowanych.
W kategorii open medale oraz symboliczne upominki dla 25 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet.
Losowanie nagró d w tej grupie. Nagrody nie dublują się. Wszystkim sklasyfikowanym uczestnikom
cyklu zostaną wręczone pamiątkowe medale na podsumowaniu sezonu.
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Organizator informuje, że w celu usprawnienia przeprowadzenia zawodó w korzysta z internetowego
systemu elektronicznych zapisó w https://zapisy-online.media-projekt.pl, w któ rym przechowywane są
dane uczestnikó w biegu. Dane osó b, któ re dokonały zapisó w do biegu w biurze zawodó w także są
wprowadzone do systemu elektronicznych zapisó w w celu sporządzania kolejnych list startowych oraz
pó źniejszej prezentacji wynikó w. Osoby startujące akceptują niniejszy regulamin i jednocześnie
wyrażają zgodę na przechowywanie danych osobowych przez organizatora w celu sprawnej organizacji
imprezy oraz wyrażają zgodę na prezentację wynikó w na stronach internetowych organizatora oraz
strony elektronicznych zapisó w https://zapisy-online.media-projekt.pl. Organizator oświadcza, że dane
osobowe uczestnikó w nie są i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom niezwiązanym
z organizacją zawodó w. Osoby startujące wyrażają także zgodę na prezentację ich postaci na
dokumentacji zdjęciowej z zawodó w.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza nie jest ubezpieczona. Zgłaszający się do biegu potwierdza, że zna regulamin imprezy.
Organizator ma prawo do zmiany terminó w rozgrywania biegó w - informacja na stronie Krosu.
Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni, nie odpowiada za zaistniałe wypadki
powstałe z winy startujących.
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA DO 200 UCZESTNIKÓW.
11. GRUPA ORGANIZACYJNA:
UKK CKS „Trygław” - odpowiedzialny Karol Radzimski tel. 505-088-941, mail: belferus@op.pl
Centrum Kształcenia Sportowego, Rada Osiedla Słoneczne oraz Beata, Iza, Paweł, Sebastian, Waldek,
Wiesław, Wojtek.
Irena Kortz (honorowy członek grupy).
STRONY INTERNETOWE BIEGU:
facebook.com/BiegImJerzegoKortza
www.tryglaw.org.pl
zapisy-online.media-projekt.pl

