
SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.WEGIERSKA-GORKA.OPG.PL 
ORGANIZATOR: OŚRODEK PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA TEL. 33 864 21 87  WEGIERSKA-GORKA@OPG.PL 

 
   ZGŁOSZENIA : 
 Zgłoszenia internetowe do dnia 16.10.2018 lub w dniu zawodów  

(jeśli lista nie zostanie wcześniej zamknięta)  

 Limit zgłoszeń; 130 Polaków, 20 Czechów. Udział BEZPŁATNY!  
Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej   

https://bgtimesport.pl/zawody 
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 CROSS BESKIDZKI 
 

                                            REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR: 
 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 19.10.2019 (sobota)  
 Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górce - biuro zawodów. 
 Trasa – teren Beskidu Śląskiego  

 dystans: 18,6 km 
 przewyższenia min wys. 427 m, max wys.  973 m 
 limit czasu 3 h 
 star/meta Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górce 
 mapa trasy wraz z punktami kontrolnymi na stronie organizatora 

 

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
   9.30-10.30   przyjmowanie zgłoszeń/odbiór numerów startowych  

   11.00   START  
   14.00   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 
K18  kobiety          M18 mężczyźni                2001-1985  18-34 lat   
K35  kobiety          M35 mężczyźni                1984 -1970 35-49 lat     
K50  kobiety          M50 mężczyźni                1969 i powyżej - 50 lat i powyżej  
 



    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże w sytuacji 
zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych 
zagrażających bezpieczeństwu zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do 
skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania biegu. W takiej sytuacji  

 W trakcie zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. 
Numer startowy musi być noszony przez uczestnika biegu na klatce piersiowej lub brzuchu 
i musi być stale widoczny podczas biegu. 

 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 
uczestników biegu. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 
uczestników. 

 Zabrania się stosowania przez uczestników jakichkolwiek form pomocy podczas biegu 
(kijki trekkingowe, pies, rower, itp). W przypadku złamania powyższej zasady zawodnicy 
nie będą klasyfikowani.  

 Na całej trasie należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, regulaminu ustalonego 
przez Nadleśnictwo Węgierska Górka oraz zasad fair play.  

 Za ewentualne zaginiecie rzeczy osobistych uczestników zawodów, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.  

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo 
do zmian organizacyjnych. 

 Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny po uiszczeniu kwoty 
w wysokości 500,00 zł do biura zawodów.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, nagrywania  
i fotografowania wizerunku uczestników dla potrzeb organizatora, na podstawie art. 13 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
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