
Regulamin  
biegu przełajowego CrossAnt 

 
 
Cel imprezy: 

Popularyzacja imprez biegowych. 
Promocja atrakcyjnych terenów biegowych nad rzeką Oławą  
w Marcinkowicach i Stanowicach – jako atrakcyjnego miejsca do aktywnego          
uprawiania biegów przełajowych. 
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. 
 

Data zawodów: 
17 marzec (sobota) 2018r. start biegu: godz. 10:00. 
 
Miejsce 
Start i meta: ul. Szkolna 1, Marcinkowice (trasa Wrocław – Oława) 
Biuro zawodów znajduje się w Bar Solufka, ul. Piastowska 26, Marcinkowice. 
 
Organizator: 
dyrektor zawodów: Jarosław Baj,  tel: 605747537 , email: jarek_baj@o2.pl 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na: 
 www.dostartu.pl    www.crossant.pl   www.maratonypolskie.pl 
 
Limit uczestników:  400 osób 
 
Udział 
W biegu CrossAnt mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji w               
biurze zawodów (czynne 8:00 – 13:00) oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej              
18 roku życia dostępne jest na stronie  www.CrossAnt.pl 
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem           
weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o           
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, które dostępne będzie w biurze zawodów.            
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr            
101 poz. 1095). 
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Program imprezy 
8:00 - 10.00 – odbiór numerów startowych i weryfikacja zawodników 
10.00 – start Biegu Szlakiem Robotnicy 24km 
10.20 - Tropem Mrówki 12km 
10.40 - start Biegu Mrowisko 5km 
12.30 – oficjalne zakończenie biegu CrossAnta 2018 
12.30 – 12.50 – loteria nagród 
13.00 – 13.20 – wręczenie nagród wg. klasyfikacji – Bar Solufka 
 

Dystans biegu  
Bieg „SZLAKIEM ROBOTNICY” - 24 km 
Bieg „TROPEM MRÓWKI” - 12 km 
Bieg „MROWISKO” – 5 km 
 
Limit czasu: 
Bieg „SZLAKIEM ROBOTNICY” – 2h30min 
Bieg „TROPEM MRÓWKI” – 1h30min 
Bieg „MROWISKO” – 1h 
 
Wyniki: 

Wyniki będą publikowane w biurze zawodów na tablicy oraz na stronie           
internetowej biegu:  www.crossant.pl www.dostartu.pl    
www.maratonypolskie.pl 
Indywidualne czasy zawodników będą wysłane smsem do każdego        
zawodnika. 
 

Nagrody: 
Kobiety i Mężczyźni Open  

1 Miejsce -  puchar Biegu CROSSANT, 
2 Miejsce – statuetka Biegu CROSSANT 
3 Miejsce – statuetka Biegu CROSSANT 

Do rozlosowania wśród wszystkich uczestników będą: 
Sprzęt sportowy w zależności od hojności sponsorów 

 
Pakiet startowy zawiera: 
❖ numer startowy z chipem do pomiaru czasu 
❖ woda i posiłek regeneracyjny na mecie, 
❖ medal po ukończeniu zawodów. 

http://www.crossant.pl/


 
Opłaty Startowe 
  

 

„SZLAKIEM 
ROBOTNICY” 24 

km 

„TROPEM 
MRÓWKI”  

12 km 

„MROWISKO” 
 5 km 

Do 12.02.2018 70 zł 50 zł 40 zł 

Do 12.03.2018 90 zł 70 zł 55 zł 

W dniu biegu 110 zł 90 zł 70 zł 

 
 

Opłaty startowe prosimy przelać na konto:  
mBank 95 1140 2004 0000 3002 4630 3769 
Jarosław Baj, ul. Jaworowa 3, 55-200 Marcinkowice 

Tytuł przelewu :  Imię i nazwisko, dystans oraz rok urodzenia (np. Jan Kowalski 1985) 
 
Postanowienie Końcowe 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.Szatnia będzie do dyspozycji           
zawodników.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii         
zawodników.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 
Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna 
Protesty należy składać pisemnie (emailem) w terminie do godziny 12:35 w dniu biegu. 
Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu do 24h po odbyciu zawodów             
lub opublikowaniu wyników.Wszystkich zawodników startujących w Biegu CrossAnta obowiązuje         
niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.Organizator zastrzega         
sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna          
ze zgodą na wykorzystywanie wizerunku zawodnika w celach promocyjnych we wszelkich           
materiałach zarówno cyfrowych jak i drukowanych.Organizator zastrzega sobie prawo do          
wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze           
zawodów. 

 
Dyrektor biegu CrossAnt: 

Jarosław Baj 

 
 


