
Regulamin: „III Cross Półmaraton Murowanic – Baster Run 2018” 

 

I. ORGANIZATOR: 

– Firma Baster Sp. z o.o. Kalisz - producent ziół i przypraw, 

– Klub Biegacza „Baster Team”, 

– Starostwo Powiatowe w Kaliszu, 

– Urząd Gminy w Koźminku 

I.1. PATRONAT HONOROWY 

– Starosta Kaliski 

– Wójt gm. Koźminek 

I.2 OBSŁUGA TECHNICZNA 

 – Foxter-Sport. 

 

II. CELE 

1. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania jako najprostszej 

formy ruchu. 

2. Promocja Powiatu i gminy Koźminek oraz Klubu Biegacza „Baster Team”. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę, 01 września 2018 wokół zalewu Murowaniec, gm. 

Koźminek. 

2. Start – godz. 11:00 - przy tamie. 

3. Trasa i dystans: – ok. 21 km; trasa przebiegać będzie wokół zalewu Murowaniec, 4 

pętle/każda po ok. 5,25 km; trasa prowadzi drogami leśnymi i szutrowymi z 

możliwym ruchem samochodowym. 

4. Przy trasie (okolice startu/mety) będzie znajdować się punkt z napojami i owocami, 

punkt odświeżania z wodą oraz WC. 

5. Limit czasu – 3 godziny. 

 

IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu 

oraz dokonanie opłaty startowej. Istnieje możliwość przebiegnięcia 5, 10, 15 lub 21 km. 

Deklarację dystansu zawodnik określa w momencie rejestracji. Zgłoszenia dokonywane będą 

za pośrednictwem firmy Foxter Sport. Link do zapisów http://www.foxter-sport.pl/baster-

run-2018 

http://l.gbtrck.com/4d8daf0a-8f8e-459d-b5c7-23fe9b771102
http://l.gbtrck.com/4d8daf0a-8f8e-459d-b5c7-23fe9b771102


2. Opłata startowa (dla wszystkich dystansów) wynosić będzie: 

35 zł do 30.04.2018 roku; 

45 zł od 01.05 do 31.07. 2018 roku; 

55 zł od 01.08 do 31.08. 2018 roku; 

65 zł w dniu startu. 

3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia 

wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. W przypadku nie stawieniu się na starcie biegu 

nie ma możliwości odbioru pakietu. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych 

uczestników Biegu. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w 

sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. 

4. Zgłoszenia można dokonywać do  dnia 25.08.2018 roku do godz. 15.00. W 

szczególnych przypadkach organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu startu w godz. 

08.00-10.30- nie daje jednak gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. 

5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 31 sierpnia, w godz. 16.00-18.00 w 

Kaliszu przy ul. Asnyka 56A (obok sądu). W dniu zawodów 08:00 – 10:30, w biurze zawodów. 

Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca Startu/Mety, na parkingu przy tamie 

zalewu Murowaniec. W opłacie startowej uczestnicy Biegu otrzymują: numer startowy, woda, 

agrafki oraz gadżety biegowe, ufundowane przez sponsorów. Po ukończeniu biegu każdy 

uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

6. W biegu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. 

7. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na własną 

odpowiedzialność, co startujący potwierdzi składając stosowne oświadczenie przy odbiorze 

pakietów. 

8. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z 

tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom zaleca się wykupienie dodatkowego indywidualnego 

ubezpieczenia NW. 

10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu 

zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach 

oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które 

mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się 



startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia 

środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek 

rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i 

substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie 

jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje 

się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w 

Biegu, w szczególności zasad fair play. 

 

 

V. KLASYFIKACJE, KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY: 

1. Kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K18 warunek 

ukończenia 18 lat w dniu startu) K (generalna kobiet) K 18 (18-29 lat) K 30 (30-39 lat) 

K 40 (40-49 lat) K 50+ (50 lat i więcej) 

2. Kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek 

ukończenia 18 lat w dniu startu) M (generalna mężczyzn) M 18 (18-29 lat) M 30 (30-

39 lat) M 40 (40-49 lat) M 50 (50-59 lat) M 60+ (60 lat i więcej). W przypadku 

zgłoszenia mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w danej kategorii wiekowej 

dopuszcza się połączenie jej z niższą kategorią wiekową. 

3. Za trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn (OPEN) przewidziane są puchary, a w 

przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów – także nagrody rzeczowe. 

4. Klasyfikacja służb mundurowych – dla funkcjonariuszy wszystkich służb 

mundurowych /Policja, Straż Pożarna, Wojsko, Straż Graniczna, Służba Celna) – kat. 

OPEN kobiet i mężczyzn –  pierwsze miejsca nagradzane będą pucharami. 

5. Władze gminy ufundują puchary dla najlepszego mieszkańca/najlepszej mieszkanki 

gminy Koźminek. 

6. Bieg na dystansie głównym (21,5 km) zaliczany jest do Granad Prix Ziemi Kaliskiej – 

regulamin: http://www.foxter-sport.pl/grandprix/grandprix-powiatu-kaliszkiego-2018 

7. Każdy uczestnik biegu (po wpłaceniu opłaty startowej) może przebiec dowolną liczbę 

okrążeń (1,2 lub 3)  i otrzymać pamiątkowy medal. Fakt ten należy zgłosić obsłudze 

technicznej kończąc bieg na linii mety. Dystanse 5,10 i 15 km nie podlegają pozostałym 

klasyfikacjom. 

http://l.gbtrck.com/213ff77c-74ba-4c87-a996-19bab2581844


 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osoba do kontaktu: dyrektor biegu Przemysław Caruk tel. 730 500 431, e-mail: 

68przemek@gmail.com. 

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody. 

 

mailto:68przemek@gmail.com

