
 

 

Regulamin Top-Cross 2020 
Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegach przełajowych im. Mariana Piotrkowskiego 

odbywa się 12 razy w roku co miesiąc od stycznia do grudnia. Bieg główny od 16 lat wzwyż – 

5 okrążeń , całkowity dystans to 6666m. Również odbywają się biegi dzieci – 175m do lat 6, 

1415m od 7 lat do 10 lat, 2700m od 11 lat do 12 lat, 2700m od 13 lat do 15 lat. Biegi te są 

bez nagród. Każdy uczestnik przez cały rok zdobywa punkty, które w końcowej klasyfikacji 

decydują o zajętej lokacie( zwycięzcy wśród kobiet, mężczyzn jak i dzieci ). Każdy uczestnik ( 

dorośli jak i dzieci) którzy uczestniczą  co najmniej w 8 spośród 12 biegów otrzyma 

okolicznościowy pamiątkowy medal, na którym będzie między innymi wygrawerowane imię i 

nazwisko i zajęte miejsce w końcowej klasyfikacji Top-Cross. Najlepsza 10 wśród kobiet i 

mężczyzn otrzymają pamiątkowe imienne puchary i nagrody. Również najlepsza trójka wśród 

dzieci w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i nagrody. Oficjalne uroczyste 

podsumowanie Top-Crossu roku 2020 obędzie się podczas I edycji roku 2021. Do ogólnej 

klasyfikacji będą liczyć się punkty w 10 najlepszych biegach –edycji spośród 12 biegów. Przy 

równej ilości punktów o wyższej lokacie decydować będzie większa ilość zdobytych punktów 

w jednym z biegów lub następnym.  

Jest możliwość zaliczenia biegu indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi. 

Na wynikach poszczególnych edycji zawodnik będzie sklasyfikowany i nie otrzymuje 

punktów, lecz bonus w postaci plusa. Na przykład: Gdy zawodnik uczestniczył 7 razy- za biegi 

indywidualne otrzyma bonusy to wtedy będzie miał zaliczonych 8 lub więcej biegów. 

Zawodnicy, którzy będą uczestniczyć we wszystkich 12 biegach na zakończeniu otrzymają 

specjalne upominki. Będzie prowadzona lista zawodników, którzy pobiegli w ciągu roku 

indywidualnie i pod koniec roku( na przykład w listopadzie lub grudniu) wszyscy spotkamy się 

na trasie Top-Crossu i wspólnie jedną grupą zaliczymy bieg- termin do uzgodnienia. Przez 

cały rok prowadzona będzie statystyka rekordu trasy wśród kobiet i mężczyzn w 2020 roku. 

Najlepszy czas i zdjęcie rekordzisty będzie umieszczone na specjalnej tablicy, na której będą, 

również zdjęcia najlepszej trójki kobiet i mężczyzn w poszczególnych miesiącach. Tablica ta 

będzie zawieszona na każdym biegu Top-Crossu. 

Warto nadmienić, że rekordzistą trasy jest Robert Witt z Torunia, który dystans 6666m 

pokonał w czasie 20:46 minut podczas IV edycji 2001 roku.  



A oto punktacja Top-Crossu 2020 roku w biegu głównym. Za 1 miejsce zawodnik otrzyma 150 

punktów+ bonus 10 punktów. 

2m. 149 punktów+ bonus 8 punktów 

3m. 148 punktów + 6 punktów 

4m. 147 punktów + 5 punktów 

5m. 146 punktów + 4 punkty 

6m. 145 punktów + 3 punkty 

7m. 144 punkty + 2 punkty 

8m. 143 punkty + 1 punkt 

9m. 142 punkty + 1 punkt 

10m. 141 punktów + 1 punkt 

Od 11miejsca 140 punktów bez bonusa aż do ostatniego zawodnika. 12 zawodnik 139 

punktów itd. Za każde następne miejsce na mecie punkt mniej niż poprzedni zawodnik. 

A oto punktacja biegów dzieci we wszystkich kategoriach: 

  1 miejsce- 15 punktów + bonus 3 punkty 

2 miejsce – 14 punktów + bonus 2 punkty 

3 miejsce – 13 punktów + bonus 1 punkt 

4 miejsce – 12 punktów bez bonusa aż do ostatniego zawodnika  

5 miejsce – 11 punktów  

6 miejsce – 10 punktów itd 

 


