REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI LEŚNIKÓW
W BIEGU NA ORIENTACJĘ
15-17.05.2020 r.
ZORIENTOWANI NA LAS
§1

ORGANIZATOR
1. Nadleśnictwo Krucz.
2. Patronat honorowy XXI Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację objął Dyrektor

Generalny Lasów Państwowych.
§2

CEL
1.
2.
3.
4.

Doskonalenie umiejętności leśnej topografii.
Promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Promocja zdrowia.
Wyłonienie honorowej reprezentacji Leśników Polskich na Mistrzostwa Europy Leśników
w Biegu na Orientację.
§3

TERMIN I MIEJSCE
1. XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację (dalej zwane Mistrzostwami) odbędą

się w Nadleśnictwie Krucz w dniach 15-17 maja 2020 r. Szczegółowy program zawodów
oraz komunikat techniczny zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Krucz
w zakładce „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”.
§4

UCZESTNICTWO
1. W Mistrzostwach mogą brać udział aktualni i byli pracownicy Lasów Państwowych i instytucji

pokrewnych, właściciele oraz pracownicy zakładów usług leśnych, uczniowie, studenci,
nauczyciele i absolwenci szkół leśnych, właściciele lasów, a także dzieci leśników.
2. W Biegu Mistrzowskim nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące obowiązki zawodowe
na terenie tego biegu.
3. W ramach Mistrzostw mogą być ustalane klasyfikacje zespołowe.

§5

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1. Organizator zarezerwował wstępnie 200 miejsc noclegowych w Gminnym Ośrodku Kultury,
Ośrodku szkoleniowo-rekreacyjnym PORTUS, Zajeździe METEOR oraz w internacie szkoły
„Edukacja Lubasz”. Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji miejsc noclegowych.
Szczegóły w załącznikach „Nocleg” oraz „Nocleg dla szkół leśnych” na stronie internetowej
Nadleśnictwa Krucz w zakładce „XXI MPL w BnO”. Rezerwacji można dokonywać
do dnia 20.04.2020 r.
Po tym terminie rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia zostaje zwolniona. Podczas
rezerwacji należy poinformować hotel o uczestnictwie w Mistrzostwach Polski Leśników
w Biegu na Orientację.
2. Dnia 15.05.2020 r. o godzinie 21:00 Organizator w ramach wpisowego zagwarantował
poczęstunek w formie grilla.
§6

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy Mistrzostw dokonują rejestracji na stronie www.elektronicznezapisy.pl
2. Termin rejestracji uczestników upływa dnia 20.04.2020 r.
3. Szczegółowa instrukcja rejestracji zostanie opublikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa

Krucz w zakładce „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”.
4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa w biurze
zawodów. Godziny pracy oraz lokalizacja biura zawodów zostaną określone w komunikacie
technicznym opublikowanym na stronie internetowej Nadleśnictwa Krucz w zakładce
„XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”.
§7

OPŁATY
1. Wpisowe za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi:
• 60 zł - osoba dorosła
• 15 zł - młodzież szkolna
Każdy z uczestników Mistrzostw dokonuje opłaty przelewem do dnia 20.04.2020 r.
Przy opłacie dokonywanej przez instytucje dopuszczalna jest opłata zbiorcza. Wpłat należy
dokonać na rachunek nr:
90 1020 3844 0000 1902 0007 1795
NADLEŚNICTWO KRUCZ
64-720 Lubasz, Krucz 28
PKO BP S.A o/w Czarnkowie
Tytułem: wpisowe XXI MPL BNO imię i nazwisko
Przy zbiorczej opłacie w tytule przelewu należy dodatkowo wpisać liczbę uczestników
z podziałem:
kod D – dorosły
kod M – młodzież

Przykład: wpisowe XXI MPL BNO, D- 2 M – 10 Jan Kowalski
oraz przesłać na adres mailowy: cplp@pila.lasy.gov.pl listę uczestników, których opłata
zbiorcza dotyczy.
2. Opłata za wyjazd studyjny
• 60 zł
Każdy z uczestników Mistrzostw dokonuje opłaty przelewem do dnia 20.04.2020 r.
Przy opłacie dokonywanej przez instytucje dopuszczalna jest opłata zbiorcza.
Wpłat należy dokonać na konto:
90 1020 3844 0000 1902 0007 1795
NADLEŚNICTWO KRUCZ
64-720 Lubasz, Krucz 28
PKO BP S.A o/w Czarnkowie
Tytułem: wyjazd studyjny XXI MPL BNO imię i nazwisko
Przy zbiorczej opłacie w tytule przelewu należy dodatkowo wpisać liczbę uczestników
oraz przesłać listę uczestników, których dotyczy opłata zbiorcza na adres mailowy:
cplp@pila.lasy.gov.pl
3. Opłaty za wpisowe i za wyjazd studyjny należy dokonać dwoma odrębnymi
przelewami. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegach i wyjeździe studyjnym
Nadleśnictwo nie dokonuje zwrotu wpłaconych opłat.
§8

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYWALIZACJ
1. Przepisy ogólne:
• Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację jest imprezą o charakterze
edukacyjnym, rekreacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym z elementami
rywalizacji; biegi posiadają charakter rekreacji ruchowej.
2. Kategorie:
• Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej, zgodnie z przepisami IOF (International
Orienteering Federation), liczy się rok urodzenia bez względu na miesiąc.
• Uczestnicy zostaną zakwalifikowani wg następujących kategorii:
VII
I INFORMACJE DOTYCZACE RYWALIZACJI
Podział wiekowy lat
Do 10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65…

Nazwa kategorii
kobiet
K10N
K12
K14
K16
K18
K20
K34
K39
K44
K49
K54
K59
K64
K65

Bieg mistrzowski
Nazwa kategorii
mężczyzn
M10N
M12
M14
M16
M18
M20
M34
M39
M44
M49
M54
M59
M64
M65

Pozostałe
kategorie

Bieg sprinterski
Nazwa
Nazwa kategorii
kategorii kobiet
mężczyzn

Pozostałe
kategorie

Młodzik

Junior
Open „L”

Senior
Weteran
Biegły
Nestor

Open „S”

•

3.

4.
5.

6.

7.

Do stworzenia kategorii wymaga się zgłoszenia minimum 3 uczestników
(w kat. do MK 14 i powyżej MK55 - min.2 uczestników) - ostateczną decyzję
podejmuje Organizator
• Uczestnicy będący w kategorii, w której nie zgłosi się wymagana liczba uczestników,
o której mowa w pkt.2, zostaną dopisani i sklasyfikowani w silniejszej kategorii
wiekowej.
• Limit czasu na ukończenie trasy ustala się na 150 minut od chwili startu.
• Organizator dopuszcza możliwość wykorzystania nadajników GPS dla kategorii
wiekowych KM 18,20,21 oraz Junior i Senior. W przypadku dużej liczby zawodników
Organizator dopuszcza możliwość wyboru zawodników, których zaopatrzy
w nadajniki GPS.
• W razie rezygnacji z dalszego pokonywania trasy należy niezwłocznie poinformować
o tym Organizatora na mecie i zwrócić kartę kontrolną (chip) oraz nadajnik GPS.
Niezwrócenie chipa lub nadajnika skutkuje koniecznością zwrotu jego równowartości
w wysokości:
podstawowa karta SI – 150 zł
Mapy i trasy biegów:
• Informacje dotyczące mapy, długości tras oraz ukształtowania terenu zostaną
opublikowane w komunikacie technicznym na stronie internetowej Nadleśnictwa
Krucz w zakładce „XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”.
Sędzia Główny:
Organizator powoła osobę pełniącą obowiązki Sędziego Głównego, a jego personalia zostaną
opublikowane w komunikacie technicznym na stronie internetowej Nadleśnictwa Krucz
Ogłaszanie wyników:
• Wyniki nieoficjalne wywieszane będą na bieżąco podczas trwania Mistrzostw.
• Komisja Sędziowska w wydanym komunikacie ogłosi wyniki ostateczne.
• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictwa Krucz w zakładce
„XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację”.
Protesty
• Protest odnośnie przebiegu rywalizacji, klasyfikacji i wyników należy składać w dniu
trwania biegu, wyłącznie w formie pisemnej w biurze zawodów.
• W/w protesty będą przyjmowane w ciągu 30 min., od ich ogłoszenia.
• Ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.
Kary:
Komisja Sędziowska może zastosować w stosunku do uczestnika następujące kary:
• Upomnienie
• Dyskwalifikacja
§9

NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagradzanie medalami uczestników sklasyfikowanych na trzech
pierwszych miejscach w każdej kategorii.
2. Wyłoniona zostanie Honorowa Reprezentacja Leśników Polskich na Mistrzostwa Europy.

§ 10

PRZEPISY OGÓLNE
1. Wymienione wyżej konkurencje posiadają charakter rekreacji ruchowej, uczestnicy pokonują
trasy spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując tempo pokonywania trasy
do własnych możliwości,
2. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne. Uczestnicy nie mogą
zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na terenie rywalizacji. Ponadto,
zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na terenie rozgrywania zawodów,
3. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
4. Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
uczestników,
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej 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 zawodach,
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego
w bezpieczne miejsce,
8. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania udziału
w zawodach podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
9. Uczestnik bierze udział w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Zgłoszenie oraz dokonanie
opłaty Rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
uczestnicząc w nich wyłącznie na własną odpowiedzialność,
10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach
lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w nim,
11. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w rywalizacji,
12. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
13. Na trasie biegu Organizator zapewnia pomoc medyczną.
§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy, biorący udział w zorganizowanej imprezie zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw dostępne są na

stronie: http://www.krucz.pila.lasy.gov.pl/
3. Warto też zajrzeć na stronę www.okobnol.lasy.gov.pl/
4. Termin zgłoszenia upływa z dniem 20.04.2020 r.
5. Sprawy sporne, bądź nie ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygnięte przez
Organizatora.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

