R E G U L A M I N
„Orzyski Rajd Przygodowy
Zawiszy Czarnego”
Konkurencje: bieg i kajak na orientacje w składach dwu osobowych
Dystans: około 50 km (25 km bieg, 25 km kajak) w limicie czasowym 10 godzin
Termin i miejsce: Orzysz, 7 sierpnia 2021 r.
1. ORGANIZATOR RAJDU
Stowarzyszenie Przystań Szeligi-Buczki

WSPÓŁORGANIZATORZY RAJDU

2.


Urząd Miejski w Orzyszu




Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego



Nadleśnictwo Giżycko

3. PATRONAT HONOROWY
 Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski
 Dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
gen. bryg. Bogdan Rycerski
4. PARTNERZY
Mazuria Containers www.masuria-con.pl
KEY-KO Robert Kuczyński www.kajaki.elk.pl
Podwodnik Orzysz www.podwodnik.org.pl
5. KOMITET ORGANIZACYJNY RAJDU
Kierownik Rajdu – Radosław Kuczyński „Ryba”
Budowniczy trasy oraz sędzia główny- Wiesław Rusak „WiechoR”

6. BAZA RAJDU
Plaża miejska ul. Leśna 13, 12-250 Orzysz
Na terenie bazy: biuro rajdu, parking dla samochodów, odprawa
techniczna, start i meta, zakończenie rajdu, gorący poczęstunek

7. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 07.08.2021 r. w rejonie Orzysza.
06.08.2021 (piątek)
 godz. 18:00 - otwarcie bazy rajdu
 godz. 18:00 - 22:00 - rejestracja uczestników w biurze rajd
07.08.2021 (sobota)







godz. 07:00 - 08:00 - rejestracja uczestników
godz. 07:30 - 07:45 – odprawa techniczna
godz. 08:00 – start wspólny
godz. 16:00-19:00 – wydawanie ciepłego posiłku, baza rajdu
godz. 18:00– zamknięcie mety
godz. 18:00 – uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów i medali

8. CELE RAJDU
 sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
 prezentacja walorów turystyczno - krajoznawczych Mazur
 propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku

9. TRASA RAJDU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
 Podczas rajdu uczestnicy mają do pokonania 25 km biegu na orientację
oraz 25 km kajakiem na orientację. Zaczynamy kajakiem, po około 10
km, zostawiamy kajak na PK z obsługą sędziowską i ruszamy na trasę
BnO, około 25 km, wracamy do kajaków i po pokonaniu około 15 km
dopływamy do mety w bazie rajdu.
 Drużyny obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy który wynosi 10
godz.
 Drużyna musi przez cały czas pokonywania trasy być razem, max
odległość między zawodnikami jednej drużyna wynosi 10 m. Podczas
trasy kajakowej, jeden uczestnik zostaje w kajaku, drugi zalicza PK.
 Uczestnicy rajdu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać
marsz muszą samodzielnie wrócić do bazy. Organizator nie zapewnia
transportu.
 Trasa rajdu wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej i
kajakowej.

 Podczas pokonywania trasy rajdu na drogach publicznych uczestnicy
są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów ruchu
drogowego i przepisów dot. pandemii.
 Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną w skali



1 : 25 000 z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK). Używanie innych map
niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy również map
w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji
satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map
równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
Podczas rajdu DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej



(GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych
parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu
przebytej trasu.
ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do
sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Rajdu i innych obrazów
graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map w



telefonie lub innym urządzeniu elektronicznym.
Sklasyfikowane zostaną tylko drużyny, które odnalazły i potwierdziły



przynajmniej jeden PK w przedziale czasu przewidzianym przez
organizatorów i samodzielnie dotarły do mety. O klasyfikacji drużyny w
pierwszej kolejności decyduje suma zaliczonych PK, w drugiej kolejności
decyduje czas przybycia na metę. Punkt kontrolny PK będzie oznakowany
przestrzennym lampionem 30 cm x 30 cm, zalaminowanym lampionem
papierowym, na którym będzie informacja o nr PK oraz literowym kodem
indywidualnym dla każdego PK, kod będzie powtórzony na drzewie i
namalowany farbą geodezyjną koloru pomarańczowego. Na wszystkich PK
będą perforatory.
Kara za przekroczenie limitu czasowego wynosi 1 pk. za każde 5 minut
spóźnienia.

10.

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Rajd przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej i kajakowej o
bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia
do samodzielnego startu jest ukończone 16 lat i złożenie organizatorom
pisemnego oświadczenia o starcie w rajdzie na własną
odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania długodystansowych marszów. Młodzież powyżej 16 roku
życia może wziąć udział w rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody
rodziców na start w rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej.
Obowiązkowe wyposażenie: elementy odblaskowe na ubraniu, folia
NRC, kompas, telefon komórkowy, podstawowa apteczka, jedna na
drużynę. Zaleca się posiadanie nieprzemakalnego etui na telefon.

Kajaki, wiosła i kamizelki asekuracyjne zapewnia organizator.

11.

NAGRODY

Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkową odznakę (medal). Trzy
pierwsze drużyna w każdej z kategorii otrzymują puchary lub statuetki
oraz drobne upominki.

11. OPŁATY I ZGŁOSZENIA
Opłata dla drużyny wynosi:
 180 zł w terminie do 03.08.2021
 250 zł w terminie po 03.08.2021
UWAGA !!! – Brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia powoduje
skreślenie z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie do dnia 1 sierpnia 2021 organizator
zwraca wpisowe, po tym terminie wpisowego nie zwracamy.
Organizator w ramach opłaty zapewnia:









kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne
mapę trasy wraz z jej opisem zabezpieczoną przed wodą
wodoodporną kartę startową
pomiar czasu
okolicznościowe odznaki (medale) dla wszystkich uczestników
bezpłatny parking na terenie bazy
pole namiotowe
toalety w bazie rajdu

UWAGA
Opłata płatna na konto:
Wiesław Rusak
ul. Bociania 4, 19-311 Chruściele
BANK PKO BP S.A. ODDZIAŁ w Ełku
nr konta: 78 1020 4724 0000 3302 0103 4586
w tytule wpisać "opłata rajdu, nazwa drużyny”
Np.: „opłata rajdu, Zakręceni”

ZAPISY https://elektronicznezapisy.pl/

Ostateczny termin zgłoszeń to: 5 sierpnia 2021 r.

12. FORMA I KATEGORIE STARTOWE
Orzyski Rajd Przygodowy Zawiszy Czarnego – start w drużynach dwu
osobowych, klasyfikacja z podziałem na: M/M (dwaj mężczyźni), W/W
(dwie kobiety), W/M (kobieta i mężczyzna), M lub W/J (mężczyzna lub
kobieta oraz junior czyli osoba w wieku od 16 do 18 lat) oraz dodatkowa
klasyfikacja mundurowa, cały skład drużyny musi pełnić służbę w wojsku,
policji, SG, SOP i innych służbach mundurowych, aby drużyna była
sklasyfikowana także w tej klasyfikacji należy to zaznaczyć w zgłoszeniu.
Klasyfikacja w kategoriach będzie prowadzona w przypadku zgłoszenia się
minimum 5 drużyn w danej kategorii.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 drużyny pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny
zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich
 uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po
drodze sklepach lub gospodarstwach domowych
 obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu
podczas pokonywania trasy, stwierdzenie złamania tego zakazu
spowoduje dyskwalifikację drużyny
 za szkody wyrządzone wobec innych uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada, ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatorów
 wyniki oficjalne rajdu pojawią się po rozpatrzeniu ewentualnych
protestów w ciągu 48 godz. od opublikowania wyników wstępnych
podczas zakończenia rajdu
 podczas poruszania się po drogach publicznych bezwzględnie
przestrzegamy przepisów ruchu drogowego
 obowiązuje zakaz wejścia do rezerwatów przyrody, do oddziałów
leśnych gdzie odbywa się ścinka i zrywka drzew, wejścia na tereny
szkółek leśnych oraz upraw leśnych do 4 m wysokości,
zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, (na każdym PK będzie
worek na śmieci), rozkopywania gruntu, niszczenia grzybów oraz
grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych
roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych
i technicznych oraz znaków i tablic, zbierania płodów runa leśnego w
oznakowanych miejscach zabronionych, rozgarniania i zbierania
ściółki, wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich,
a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk, płoszenia, ścigania,
chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, puszczania psów

luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z
wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego
płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości
roślinnych.


14. INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
 organizator nie zapewnia noclegów w pomieszczeniach z wyjątkiem
miejsca na rozbicie własnych namiotów, przechowalni bagażu,
przebieralni czy miejsca na odpoczynek pod dachem po ukończeniu
rajdu
 witamy się i żegnamy bez uścisków i całusów jedynie przez
dotknięcie stopy w stopę
 przed startem na wybraną trasę będzie mierzona temperatura ciała,
osoby z temperaturą powyżej 38º C nie zostaną dopuszczone do
udziału w rajdzie
 podczas rajdu obowiązuje 1,5 m odstępu od drugiej drużyny
 każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa we
wszystkich miejscach publicznych gdzie zgodnie z obowiązującym
prawem należy zakrywać nos i usta
 każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania dystansu 1,5 m
od drugiej osoby (nie dotyczy to składu drużyny)
 na każdym PK będzie po minimum 2 perforator a na najbliższych PK
od startu po 3-4 perforatory tak, aby zminimalizować konieczność
tłoczenia się na PK, perforatory będą umieszczone na różnych
drzewach w odległości 1,5 m od siebie
 dla Waszego bezpieczeństwa i wygody mapy będą zabezpieczone w
foliowych workach strunowych
 w biurze zawodów oraz w punkcie wydawania posiłku każdy ma
obowiązek zakrywania ust i nosa
 przed wejściem do biura, pomieszczenia gdzie będzie wydawany
posiłek, autokarów oraz toalet należy zdezynfekować ręce
(dozowniki ze środkiem dezynfekującym zapewnia organizator)
 w biurze oraz w pomieszczeniu gdzie będzie wydawany posiłek
jednorazowo może przebywać max 5 osób, posiłek spożywamy na
bazy
 każdy uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wzoru
oświadczenia o zdolności do udziału w imprezie wraz z ankietą COVID -

19, które znajdują się na stronie zgłoszeniowej, podpisania obu

dokumentów i złożenia w biurze imprezy
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Wiesława Rusaka
tel. 601 891 616 lub rusak@fantex.pl

