Regulamin – Biegu CrossBee 2018
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Jarosław Baj tel. 605747537
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg CrossBee odbędzie się 18 sierpnia 2018r. (sobota) w Maciejowie.
2. Start biegu nastąpi o godz. 16:30 z Pasieki Zarodowej w Maciejowie.
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Maciejów 8, 42-211 Kluczbork.
Czynne w dniach: 18.08.2018r. w godzinach 15:00-18:00
III. TRASA
1.Dystans biegu
Bieg „SZLAKIEM ROBOTNICY” - PÓŁMARATON +/- 3km
Bieg „TROPEM PSZCZOŁY” - 13 km
Bieg „UL” – 5 km

Limit czasu:
Bieg „SZLAKIEM ROBOTNICY” – 2h30min
Bieg „TROPEM PSZCZOŁY” – 1h30min
Bieg „UL” – 1h
Trasa biegu CrossBee ma charakter przełajowo-crossowy.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizator ustanawia limit startujących – 250 uczestników.
2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty
startowej do dnia 16 sierpnia 2017r. lub w dniu zawodów.
3. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 18 sierpnia 2018r. ukończą
16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest posiadanie
pisemnej zgody opiekuna prawnego. Wzór zgody wraz z oświadczeniem o stanie
zdrowia dostępny w Biurze zawodów.
4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany
osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na
udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie
o stanie zdrowia podpisane przez opiekuna prawnego.
5. Pomiar czasu wykonuje firma Time-sport.pl. Każdy zawodnik podczas weryfikacji
otrzyma numer startowy, właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem
wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godzin.

7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 18.00 są zobowiązani do
przerwania.
9. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających
w imieniu Organizatora.
10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami
Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału
zawodników na wózkach inwalidzkich. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu CrossBee przyjmowane są:
a. przy rejestracji na www.dostartu.pl
b. w Biurze Zawodów 18 sierpnia 2018r. w godz.15.00 – 16.00.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub
otrzymany w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób
zwolnionych z opłaty
startowej).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami
startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów. Podczas odbioru
pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są
świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu CrossBee
oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek
wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w
biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem
opinii lekarza. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują opiekunowie
prawni. (wzór zgody na start wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w załączeniu)
5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie
pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz
z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy
niezweryfikowani).
6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby
po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia
lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego
osobiście . Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym
przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze
pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku

braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie
internetowej biegu, również dowód wpłaty.
7. Opłata startowa:
CrossBee
2018

„SZLAKIEM ROBOTNICY”
PÓŁMARATON +/- 3 km

„TROPEM
PSZCZOŁY”
12 km

„UL”
5 km

Do
14.06.2018

60 zł

40 zł

30 zł

Do
14.08.2018

80 zł

55 zł

40 zł

W dniu biegu

110 zł

80 zł

60 zł

8. Z opłaty startowej zwolnieni są: - osoby zaproszone przez Organizatora, - osoby
niepełnosprawne, - zawodnicy powyżej 60. roku życia - na podstawie dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
9. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe organizatora do dnia 14.08.2018r.;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniu 18.08.2018r.
10. Konto bankowe:
Odbiorca Jarosław Baj - mBank 95 1140 2004 0000 3002 4630 3769
Tytuł przelewu: "CrossBee – imię i nazwisko zawodnika oraz data urodzenia"
11. Opłata startowa:
a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną
zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła
wyższa.
b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np.
nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu),
uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty
zgodnej z bieżącym terminem.
c. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie
z Organizatorem, najpóźniej do dnia 14.08.2018r. Po tym terminie nie będzie
możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku.
d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 18.08.2018r. nie będą uznawane. opłaty
należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów.

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu
pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu
lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA
1. W Biegu CrossBee prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. generalna Kobiet i Mężczyzn;
b. nagroda specjalna CrossBee
VII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma medal
CrossBee z pszczelego wosku!!!
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn (WKRÓTCE).
VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Pasieki Zarodowej w
Maciejowie.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków
(dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), i opisanych numerem
startowym.
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 18.08.2018r. od godz. 15:00 do 18:00.
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru
startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora
od odpowiedzialności za pobranie
worka przez inną osobę. Uwaga: Zabrania się pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który
składają się:
– numer startowy + agrafki,
– degustacyjny słoiczek miodu wielokwiatowego
– medal CrossBee wykonany z wosku!!!
– posiłek regeneracyjny
– worek na odzież do depozytu,
– butelka wody
6. Trasa biegu będzie oznakowana.
7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin oraz zasady „Fair play”.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez
Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy lub Partnera (Sponsora) Organizatora
imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych,
marketingowych
i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.
4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 18.05 w dniu odbywania
się zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub
przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu.
Organizator:
Jarosław Baj

