Regulamin Biegu (Rajdu) na Orientację „Bajkowa Smukała”
28 grudnia 2019r.
1.Postanowienia ogólne:
Bieg (Rajd) na Orientację „Bajkowa Smukała” jest imprezą sportowo-turystyczną , skierowaną do
wszystkich chętnych osób, które dokonają rejestracji i opłacą wpisowe. Dzieci mogą startować wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej
Organizatorem jest Stowarzyszenie Sport Smukała Opławiec Janowo t.ol@wp.pl tel. 604543474,
Start 28 grudnia 2019r o godz. 11:00
Miejsce startu i zakończenia w budynku UKS przy ulicy Smukalskiej 177 w Bydgoszczy
2 trasy:

•

rodzinna 5 km

•

sportowa 10 km

2. Cele biegu:
•popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
i integracji drużyn
•poznanie najpiękniejszych miejsc okolic Smukały

3. Startujący:

3.

•

prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia oraz dzieci z rodzicami na trasie rodzinnej

•

dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. Ten fakt uczestnik potwierdzi
własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora. W przypadku
uczestniczących dzieci konieczna jest pisemna zgoda opiekuna

•

Startujący zgłaszają drużyny i w klasyfikacji podane będą wyniki drużyn

Klasyfikacje:
•

Klasyfikacja drużyn 5 km

•

Klasyfikacja drużyn 10 km

4. Zasady rozgrywania biegu (rajdu):
Istotą trasy jest zaliczenie jak najwięcej punktów kontrolnych (PK) w jak najkrótszym czasie. .
Uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. .
Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwoną tablicą umiejscowioną np. na drzewie posiadającą
własny kod i perforator

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej
odpowiadającemu danemu PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy
wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik
ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie PK oraz dotarcie na metę biegu
O klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w
drugiej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
Start wszystkich drużyn na danej trasie odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety
non-stop. Wariant trasy jest dowolny.
Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę t z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i
materiałami startowymi.
Wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z
tego przywileju bez ograniczeń.
Uczestnicy będą mieli pomierzony czas i zamieszczeni zostaną w wynikach biegów. Pomiar czasu ręczny

5 . Nagrody i trofea:
Zwycięskie 3 drużyny na każdej trasie otrzymają symboliczne pamiątki.
Dla każdego słodki poczęstunek i gorąca kawa lub herbata. Dla dzieci drobne upominki

7. Wyposażenie obowiązkowe:
•

odpowiedni ubiór

•

naładowany telefon komórkowy

•

dobry humor

8. Opłata startowa:
Koszt udziału w zawodach to 10 zł od osoby dorosłej oraz 5zł od dziecka. Część opłaty będzie
przekazana dla Miasta Bydgoszczy jako zwrot dotacji przekazanej na organizacje ostatniego rajdu „Kanał
Brama Czasu”
Wpłata na konto stowarzyszenia Sport Smukała Opławiec Janowo Nr rachunku 82 1090 1072 0000 0001
3625 3671 z dopiskiem darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko uczestnika

9. Postanowienia końcowe:
Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe
odmeldowanie się po rajdzie do godziny 14:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów:
- na mecie, (bazie Rajdu)
- telefoniczne dzwoniąc pod numer podany przez organizatora na mapie

Uczestnicy w czasie trwania Biegu mają prawo biec, iść i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie
trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
Udział w biegu jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od
warunków pogodowych zastanych na trasie biegu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania
od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przed
biegiem
W miejscu startu i mety – będzie punkt medyczny z apteczką pierwszej pomocy. Nie będzie karetki
pogotowia
Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze dostosowanym do warunków pogodowych.
Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani
najpóźniej przed startem Biegu.
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku na zdjęciach i filmach z imprezy oraz
zgadzają się na publikację imion i nazwisk na listach startowych i wynikach z zawodów.

