
Zimowy Cross Maraton Koleżeński Kościelna Wieś-Kalisz 

I. CELE
1. Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia
2.   Promocja miasta Kalisza oraz gminy Gołuchów i Kościelnej Wsi. 
II. ORGANIZATOR BIEGU

1. Klub Biegacza Supermaratończyk
III.TERMIN, MIEJSCE i DYSTANS
16 lutego 2019r.
Ścieżki w lesie i na polach na granicy Kościelnej Wsi i Kalisza – pętla 7,04 km. Rywalizacja toczyć
się będzie na dystansie maratonu i półmaratonu, ale zaliczone będą także dystanse jednej i dwóch 
pętli, jako 7 i 14 km.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie się do biegu i dokonanie opłaty  
startowej  oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił  charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego  się
z  uczestnictwem  w  biegu,  w  tym  zagrożenie wypadkami,   możliwość odniesienia obrażeń,  a  
także szkód  i  strat  o  charakterze  majątkowym  i  dobrowolnie  zdecydował  się
podjąć to ryzyko.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy dokonać do 10 lutego 2019 r. za pośrednictwem formularza  dostępnego
na  stronie  f-time.pl                                   
2. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów  
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda  dotyczy również wykorzystania 
danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem i  wykorzystania jego 
wizerunku  widniejącego na fotografiach oraz innych sprawach dotyczących biegów. Dane osobowe
uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia               
29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity ; Dz.U. Z 2002 r., Nr 101 
poz.926).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
4. Weryfikacji można dokonać osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem 
VI. WPISOWE
1. Opłata startowa wynosi:
50 zł – do 10 lutego.
70 zł – w biurze zawodów.
2. Uwaga ważne! Osobom, które wpłacą wpisowe po 20 stycznia organizator nie gwarantuje 
pakietu startowego
3.   Wnoszenie opłaty startowej w systemie f-time bezpośrednio po rejestracji. W treści: 
Imię i nazwisko zawodnika, miejscowość, z dopiskiem opłata Cross Maraton.                           
4. Opłata za udział nie podlega zwrotowi.
5. Opłata startowa pokrywa koszty organizacji biegu, a nie pakietu startowego.
6. Osoby zainteresowane kupnem koszulki pamiątkowej dopłacają dodatkowo 35 zł z ostatecznym 
terminem wpłaty 27 stycznia. 
VIII. KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja generalna w maratonie i półmaratonie
2. Klasyfikacje wiekowe w maratonie.
IX. NAGRODY
1.  W klasyfikacji generalnej i kategoriach przewidziane są puchary lub statuetki. 
2. Każdy z uczestników po przekroczeniu linii mety otrzyma oryginalny, pamiątkowy medal.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Startujących obowiązuje limit dotarcia do mety 7 h.
2. Na końcu każdej pętli będzie punkt żywieniowy, a po biegu każdy uczestnik otrzyma gorący 
posiłek.



3.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
4. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca 
i ostateczna interpretacja  regulaminu należy do organizatora. 
6. Kontakt z organizatorem 
kbsupermaratonczyk@gmail.com.
PROGRAM BIEGU
16 lutego
Godz. 7.00-9.10 wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów – Sala OSP w Kościelnej 
Wsi, ul. Kreczunowicza.
Godz. 10.00 – start biegu.
Godz. 16.00 – uroczyste zakończenie biegu.


