
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN  

imprezy na orientację „Wrześniowe spotkanie w lesie z mapą i kompasem” 

pod patronatem Burmistrza Rucianego - Nidy 

(w ramach projektu „Liga Sportów Niezwykłych” dofinansowanego przez Gminę Ruciane-Nida)  

 

§1. Cel zawodów: 

1. rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli zamiłowania do uprawiania sportu, 

2. popularyzowanie imprez na orientację, 

3. sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem wśród uczestników.     

 

§2. Zespół organizacyjny 

1. Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane - Nida i Zespół Szkół Leśnych 

w Rucianem-Nidzie.    

2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: 

Dyrektor ZSL/Prezes UKS - Halina Pańkowska tel. 87 4231128 lub 607 056 113 

Kierownik zawodów - Marek Szczepański  tel.87 4231128 lub 509 502 727 

Sędzia Główny - Marek Szczepański 

Budowniczy tras - Maciej Krzyśko  

3. Wszelkie informacje na temat imprezy będą umieszczane na oficjalnej stronie ZSL: www.zsl.org.pl  

w zakładce SZKOŁA/UKS/NASZE ZAWODY 

 

§3. Miejsce i termin zawodów 

1. Zawody odbędą się w czwartek 21 września 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. 

 2. Start „00” godz. 9.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 12.00 

3. Centrum Zawodów: zaznaczone ma mapce symbolem CZ 

 

§4. Miejsce zawodów i dojazd 

1. Dojazd Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, na własny koszt. 

2. Plan dojazdu do Centrum Zawodów w miejscu imprezy będzie podany w terminie późniejszym. 

 

 

 

http://www.zsl.org.pl/


§5. Zgłoszenia  

1. Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, nazwę 

reprezentowanej instytucji (szkoła, klub, nadleśnictwo, indywidualnie) Uczestnik przesyła na adres 

Organizatora  zsdilsz@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. 

2. Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń, ponieważ mapy będą drukowane wraz z trasami! 

 

§6. Informacje dotyczące zawodów sportowych 

1.Przepisy ogólne: 

Zadaniem uczestników jest odnalezienie w jak najkrótszym czasie punktów kontrolnych 

(lampionów), w zadanej kolejności i potwierdzenie tego na karcie startowej, przy pomocy 

umieszczonego przy lampionie  perforatora (dziurkacza) 

 

UWAGA ! 

W tych zawodach, czerwonymi krzyżykami na mapie będzie zaznaczony teren  (drogi asfaltowe, 

tory kolejowe), na które nie wolno wchodzić. Wejście na ten teren – jest równoznaczne 

z natychmiastową dyskwalifikacją i wykluczeniem  z  zawodów !                       

a)  „Wrześniowe spotkanie w lesie z mapą i kompasem” -  to impreza na orientację o charakterze 

edukacyjno-rekreacyjnym z elementami rywalizacji. 

b) Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać 

terenu i pozostawiać śmieci na terenie zawodów. Ponadto zabrania się używania szklanych 

pojemników w pobliżu i na terenie biegu. 

c) Uczestnik, który dopuści się naruszenia ww przepisu może zostać ukarany przez Komisję 

Sędziowską karą dyskwalifikacji. 

d) Uczestnicy zawodów pokonują trasę spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując 

tempo do indywidualnych możliwości organizmu. 

e) Z uwagi na charakter imprezy, w czasie jej trwania, na terenie imprezy obowiązuje zakaz 

spożywania alkoholu i innych używek. 

f) Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

g) Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich, Organizator nie odpowiada. 

h) Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy, kontuzje i innego rodzaju uszczerbek na zdrowiu 

lub życiu, powstałe w trakcie trwania zawodów. 

i) Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń we własnym 

zakresie. 

j) Każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi informację o osobie, 

która na trasie biegu uległa wypadkowi. 

k) Organizator na terenie zawodów zapewnia opiekę medyczną. 

l) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie czy zniszczenie rzeczy 

uczestników na terenie zawodów. 

mailto:zsdilsz@wp.pl


2. Kategorie: 

K (kobiety) M (mężczyźni)     Rocznik 

12 12 2005 - 2006 

14 14 2003 - 2004 

16 16 2001 - 2002 

18 18 1999 - 2000 

OPEN R dziecko + opiekun 

OPEN pozostali uczestnicy 

 

3. Forma zawodów: dzienne, indywidualne, długości tras klasycznych - skróconych 

4. Mapa, kreślenie marzec 2017, skala 1:10000, e-2,5m, autorzy: Marek Sobiegraj, Maciej Krzyśko. 

5. Nagrody. Organizator przewiduje nagradzanie: 

    a) medalami - uczestników sklasyfikowanych na trzech pierwszych miejscach w każdej kategorii, 

    b) dyplomami - uczestników sklasyfikowanych na pięciu pierwszych miejscach w każdej kategorii, 

6. Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców nastąpi ok. godz. 12.00 (zaraz po zakończeniu 

rywalizacji). 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy, biorący udział w zorganizowanej imprezie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów i organizatorów. Zabrania się 

używania wulgarnych słów oraz zachowywania się w sposób niesportowy. 

2. Każdy Uczestnik, a w przypadku osób małoletnich opiekun prawny, podpisując formularz 

zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora na 

potrzeby przeprowadzenia imprezy. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz wydawanych Komunikatów należy do 

Organizatora. 

 

Dodatkowe wydarzenia podczas imprezy: 

1. Quiz przyrodniczy dla wszystkich chętnych uczestników zawodów ze słodkimi nagrodami - 

rozwiązywanie zadań po ukończeniu biegu. 

2. Ognisko z kiełbaskami na terenie Zespołu Szkół Leśnych 

3. Pokaz łucznictwa 3D. 

4. Zwiedzanie Sali Tradycji Leśnych im. Janusz Sikorskiego. 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH 

 

 



 


