08-470 Wilga, Plac Myśliwski 1, tel./fax. (025) 685 31 50, 601 159 458
WilgaIno - I Jesienny Bieg na Orientację - Wilga - 21.10.2018
Regulamin
1. Organizator
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom"
08-470 Wilga
Plac Myśliwski 1
www.wpolnydom-wilga.pl
2. Termin zawodów
21.10.2018 r., start - godz. 13.00. Biuro zawodów czynne od godz. 12.00, wydawanie
numerów startowych do godz. 12.45.
3. Miejsce zawodów
Tereny leśne Osiedla Turystyczno Wypoczynkowego w Wildze
4. Baza zawodów
Stanica Hufca "Orłów" ZHP Garwolin w Polewiczu
5. Uczestnicy
Każdy, starszy i młodszy, kto chce z mapą i kompasem spędzić aktywnie czas na świeżym
powietrzu.
6. Forma zawodów
Dzienne, indywidualne oraz rodzinne.
7. Klasyfikacja
Indywidualna w kategoriach:
K/M-14 - dziewczęta/chłopcy szkoła podstawowa (11 - 14 lat)
K/M-18 - dziewczęta/chłopcy szkoła ponadpodstawowa (15 - 18 lat)
K/M-34 - seniorzy (19 - 34 lat)
K/M-49, 59, p60 - weterani (35 - 49 lat, 50 - 59 lat, powyżej 60 lat)
K/M-10R - rodzinna - rodzic(e) z dzieckiem (dziećmi) do 10 lat
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8. Zasady klasyfikacji
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest zaliczenie w zadanej kolejności wszystkich
punktów kontrolnych pokonywanej trasy. O kolejności na mecie decyduje czas pokonania
trasy. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet jeśli
postanowił nie ukończyć trasy.
9. Trasy biegu
a/ trasa rodzinna - ok. 1,5 km
b/ trasa średnia - ok. 3 km. Limit pokonania trasy - 60 min. Zawodnicy, którzy przekroczą
limit czasu, nie będą klasyfikowani.
c/ trasa długa - ok. 8 km. Limit pokonania trasy - 120 min.
Start uczestników - interwałowy co 1 min.
10. Wyposażenie
Zaleca się, by każdy uczestnik zawodów posiadał kompas i potrafił się nim posługiwać.
Organizator użyczy na czas trwania zawodów kompasy tym, którzy nie będą ich posiadali, ale
ich liczba jest ograniczona.
11. Zgłoszenia
Do 16.10.2018 r. pod nr tel. 502048075 (kierownik zawodów - Jakub Pałyska) oraz w dniu
zawodów od godz. 12.00 do 12.45.
12. Świadczenia
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi zawodów:
- mapę do Biegu na Orientację,
- numer startowy,
- kartę startową,
- pamiątkowy dyplom, dla każdego kto ukończy bieg,
- wodę w bazie zawodów,
- ciepły posiłek i gorącą herbatę po biegu.
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13. Nagrody
Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
14. Cel zawodów
Popularyzacja Biegu na Orientację, zapoznanie z walorami przyrodniczymi lasów wilskich,
propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury.
15. Postanowienia końcowe
1/ Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, w szczególności za ich stan zdrowia oraz
wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu, a także za bezpieczeństwo na trasie.
2/ Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania się w lesie,
nie niszczenia upraw leśnych i rolnych, nie przekraczania obiektów zakazanych w tym
terenów prywatnych, uważania na pojazdy i osoby postronne znajdujące się na terenie
zawodów itp. Zawodnik biorący udział w zawodach ma świadomość, że odpowiada za
ewentualnie wyrządzone szkody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach
zamkniętych;
3/ Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego
danymi osobowymi (nazwisko i imię, rok urodzenia, kategoria, uzyskany wynik);
4/ Organizator zawodów ma prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników
biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w
materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio,
telewizja, Internet, materiały graficzne).
5/ Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
6/ Udział w zawodach jest bezpłatny.
7/ Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika.
Za udzielenie pomocy grozi dyskwalifikacja.
8/ Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zawodach.
9/ W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w
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jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją
zawodów.
10/ Uczestnicy biegu zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów.
11/ Uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,
zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób
postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów.
12/ Nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak
i osób trzecich.
13/ Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
14/ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.
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