Regulamin

03 -05.08.2018r
MROZY

I.

Organizator:
Organizatorem imprezy jest:
Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS z siedzibą w Maliszewie.

II.

Cel Imprezy:
 Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego
wypoczynku;
 Promowanie walorów zdrowotnych dla człowieka podczas aktywności
fizycznej;
 Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się
mapą i kompasem;
 Wyłonienie najlepszych zawodników w marszu i rowerowej jeździe na
orientację;
 Wymiana doświadczeń między sympatykami imprez na orientację;
 Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej;
 Promowanie Miasta i Gminy Mrozy;
 Promocja Powiatu Mińskiego;
 Promowanie Klubu Sportowego KS ACTIVUM SPORTS.

III.

Organizacje Wspierające:
 Urząd Miasta i Gminy Mrozy,
 Starostwo Powiatu Mińskiego,
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki Pan Piotr SERAFIN,
 Harcerski Klub Turystyczny MOBILEK z Mińska Mazowieckiego.
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach;
 Gminne Centrum Kultury w Mrozach;

IV.

Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta Mrozy Pan Dariusz JASZCZUK.
Starosta Powiatu Mińskiego Pan Antoni Jan TARCZYŃSKI.

V.

Zespół Organizacyjny
 Kierownik rajdu: Marcin OKRZEJSKI ( tel. 514-394-045 )
 Kierownik Logistyczny: Michał MICHALAK
 Sędzia główny i budowniczy tras: Marcin OKRZEJSKI
 Biuro zawodów: Sławomir TOPOROWSKI
 Obsługa Fotograficzna : Radosław WŁODAREK

VI.

Termin i miejsce:
 3 - 05 sierpnia 2018r;
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach.
 Szczegółowy program zostanie opublikowany w osobnym komunikacie,
najpóźniej do dnia 1.07.2018 roku.

VII.

Trasy
TP – 10 KM

Limit czasowy 4 godzin.

TP – 25 KM

Limit czasowy 8 godzin.

TP – 50 KM

Limit czasowy 12 godzin. ( Impreza Rangi
Pucharu Polski )

TR – 50 KM

Limit czasowy 10 godzin.

TR – 25 KM

Limit czasowy 5 godzin.










Trasy są wyznaczone w postaci punktów kontrolnych oznaczonych
lampionami BnO o wymiarach 30x30cm wyposażonych w elementy
odblaskowe;
Trasy wyznaczone są na terenach publicznych. Obowiązkiem
startujących jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa
(w tym o Ruchu Drogowym);
Droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli
zawodników;
Faktycznie pokonany dystans może różnić się od podanego powyżej.
Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów
liniowych istniejących na mapie;
Charakter terenu: podłoże zróżnicowane, głównie pola, łąki oraz lasy.
Na całym terenie sieć dróg, ścieżek polnych oraz leśnych.

VIII.

Klasyfikacja
 Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty
startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia
karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje
niesklasyfikowaniem;
 Każdy zawodnik powinien osobiście odwiedzić każdy z punktów
kontrolnych i potwierdzić to w odpowiedni sposób na karcie startowej;
 Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na wszystkich trasach jest
dowolna;
 Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej 2 punkty
kontrolne;
 Zasady klasyfikacji zawodników, w kolejności:
- liczba zaliczonych punktów kontrolnych,
- w przypadku takiej samej liczby zaliczonych punktów kontrolnych –
czas zawodnika na mecie.

IX.

Rezygnacja w trakcie zawodów
W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do
niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora.
 Organizator nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik
sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów.


X.

Limit czasu
Za przekroczenie limitu czasu o każde rozpoczęte 10 minut, liczba
zaliczonych punktów kontrolnych zostaje pomniejszona o 1 PK.
 Zawodnik ma obowiązek samodzielnego kontrolowania limitu czasu dla
swojej trasy.
 Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom,
którzy po upływie limitu czasu pozostaną na trasie.


XI.

Dyskwalifikacje
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:
w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do
kontynuacji wysiłku,
 w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.


XII.

Nagrody


Dyplomy i Statuetki oraz ewentualne nagrody rzeczowe zostaną
przyznane dla trzech najlepszych mężczyzn oraz kobiet na każdej
trasie. Każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma na mecie oryginalny
medal potwierdzający uczestnictwo w zawodach.

XIII.

Uczestnictwo
Uczestnikiem może być osoba, która:


zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść,
wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://orientiada.ksactivumsports.pl/ lub w Biurze Zawodów,

podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
 dokonała stosownej opłaty startowej – przelewem na konto
organizatora
 osoba poniżej 18 roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na udział w imprezie,
 osoba poniżej 16 roku życia może wziąć udział w imprezie tylko pod
stałą opieką osoby, która ukończyła 21 lat.


XIV.

Opłaty startowe
Wysokość opłaty startowej wynosi:
TRASY

TP-10

TP 25

TP 50

TR-25

TR 50

Przelewem do 1
lipca 2018r.
Przelewem do 20
lipca 2018r.
Gotówką w biurze
zawodów

30 zł

40 zł

65 zł

40 zł

65 zl

40 zł

50 zł

75 zł

50 zł

75 zł

50 zł

60 zł

85 zł

60 zł

85 zł

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Mrozy mają prawo do zniżki w wysokości 50%
opłaty startowej na wszystkich trasach imprezy.
Dane do przelewu:
Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS Maliszew
54 1240 2702 1111 0010 7165 6271
W TYTULE WPISUJĄC:
ORIENTIADA MROZY – IMIĘ I NAZWSKO I KATEGORIA

XV.

Wyposażenie
TRASY PIESZE
Wyposażenie zabronione
 mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 nawigacja GPS
Wyposażenie obowiązkowe
 telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
(obowiązkowe)
 folia NRC
 dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane






kompas
apteczka
latarka na trasie TP 50 (najlepiej czołówka)
zapas prowiantu
odpowiednia odzież
TRASY ROWEROWE

Wyposażenie zabronione
 mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 nawigacja GPS
Wyposażenie obowiązkowe
 telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
(obowiązkowe)
 folia NRC
 Kask rowerowy
 dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane





kompas
apteczka
latarka na trasie TR 50 (najlepiej czołówka)
zapas prowiantu

XVI.

Świadczenia dla uczestników w ramach opłaty wpisowego:

ŚWIADCZENIA

TP-50

TR-50

TP-25

TR-25

TP-10

Obiad

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pamiątkowa Koszulka

TAK

TAK

NIE*

NIE*

NIE*

Reklamówka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Kubek

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Kamizelka
Odblaskowa

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Mapy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

MEDAL

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Woda

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NOCLEG

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE *

XVII.

PAMIĄTKOWĄ KOSZULKĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ - 20 ZŁ

Rezygnacja przed startem i zwrot opłat

Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu ( informacja tylko drogą emailową na
adres ksactivumsports@gmail.com ) i domagania się zwrotu opłaty startowej
pomniejszonej o 50% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej do dnia 10.07.2018r.

XVIII.

Procedura w razie wypadku
 Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innym
zawodnikom w razie wypadku. Konsekwencją nie udzielenia pomocy
jest dyskwalifikacja.
 Zawodnicy w pierwszej kolejności zobowiązani są do udzielenia
pierwszej pomocy poszkodowanym i jeśli to niezbędne zawiadomienia
odpowiednich służb ratowniczych.
 Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania
organizatora o wypadku.
 Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony
komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z
Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc
medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu
o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
 Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi
zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
 Ważne numery telefonów oraz adresy znajdować się będą w
informacjach dla zawodników.

XIX.

Zakazy i obowiązki










XX.

Protesty


XXI.

Obowiązuje zakaz używania urządzeń nawigacji satelitarnej w celu
innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy. Złamanie tego
postanowienia będzie skutkować dyskwalifikacją.
Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy
Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach
leśnych i terenach prywatnych.
Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy
przerywają rywalizację na trasie
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom, wprowadzanie ich w
błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów
kontrolnych jest niedozwolone i karane dyskwalifikacją.
Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza
miejscami wyznaczonymi. Pozostawienie śmieci w miejscu do tego
niewyznaczonym karane będzie dyskwalifikacją.

Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące
wyników imprezy do 7 dni od momentu ukazania się wyników
wstępnych na stronie internetowej imprezy. Po rozpatrzeniu wszystkich
protestów, wyniki będą uznawane za oficjalne i ostateczne.

Wyniki
 Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej zawodów.
www.ksactivumsports.pl oraz http://orientiada.ksactivumsports.pl/
 Organizator poda wyniki wstępne w terminie 3 dni roboczych od dnia
zakończenia rywalizacji.
 Wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po
zakończeniu zawodów.

XXII.

Dane osobowe , wizerunek i korespondencja
 Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Imprezy, a
podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego
przestrzegania,
 Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KS
ACTIVUM SPORTS z siedzibą w Maliszewie przy ul. Wspólnej 109 w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami),
 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w
zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka.
 Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i
wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w
biurze zawodów w dniu imprezy),
 Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na
udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu
organizatora,
 Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji
drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

XXIII.

Postanowienia końcowe

















Zgłoszenie po 20 lipca 2018 roku nie gwarantuje pełnego pakietu
świadczeń.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej
przerwania z ważnych przyczyn,
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych
klasyfikacji i nagród,
Zgłoszenie w Biurze Zawodów w trakcie trwania Imprezy nie gwarantuje
otrzymania pełnych świadczeń,
W Biurze Zawodów podczas zapisów wymagane będą od uczestników
dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności
oraz braku na listach startowych,
W Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego będzie
wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych
uczestnika,
Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Zawodów w trakcie trwania
Imprezy traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń,
Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom,
którzy rezygnują w trakcie trwania Imprezy z kontynuowania przebycia
tras. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy
mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy aczkolwiek czas
oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z
bieżącą działalnością logistyczną Organizatora,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Imprezę i w czasie
powrotu z niego,
Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie
(ubezpieczenie NNW i OC),
Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie
Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości,




























Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w
przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów),
Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do
kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz w przypadku
stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
Opiekun prawny/uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym
uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie
ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe
uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki na trasach spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne
kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika,
odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik,
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą uczestnicy
nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec
Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy,
Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że
wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane
przez nich do deklaracji i oświadczeń są kompletne i zgodne z prawdą,
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze
strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu Imprezy organizator nie
odpowiada,
Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i
osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po
zawodach,
Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z
Imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie, prasie i telewizji,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność
prywatną oraz terenach zamkniętych,
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i
własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i
Bazie Imprezy,
Na trasach mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz
zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne
pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za
siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje, co do
pokonania tychże odcinków,
Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się









z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z
zespołu organizacyjnego Imprezy. Nie mogą także używać wulgarnych
słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Imprezy,
Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą
uznawane przez Organizatora, jako podstawy do jakichkolwiek
roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis
uczestnika na deklaracji i oświadczeniu potwierdza zapoznanie się z
warunkami Regulaminu Imprezy,
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora natomiast interpretacja przepisów Zasad
Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu.
W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego
Rajdu jest decyzją ostateczną,
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją
uczestnika,
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator

