
 
 

 

REGULAMIN 

„BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE WIĄCZYŃSKIM – DNI SPORTU 

NOWOSOLNA 2017” 23.04.2017 r. 

 

I. Cel imprezy: 
 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
 Promocja walorów estetycznych Lasu Wiączyńskiego 
 Promocja gminy Nowosolna oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Polsce. 

 

II. Organizator: 
 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna, 

 Urząd Gminy Nowosolna, 

 Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 
 

III. Termin, miejsce, zasady: 
 

 Bieg odbędzie się 23 kwietnia 2017 r. na terenie Lasu Wiączyńskiego. 

 Start biegu o godz. 13:00. 

 Zapisy i odbiór kart startowych rozpoczną się o godzinie 12:30 

 Start i meta: Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. 

 Nawierzchnia biegu obejmuje: 100 % nieutwardzona powierzchnia. 

 Orientacyjna długość optymalnego wariantu trasy 8 km. 

 Opieka medyczna, Straż Pożarna. 

 Punkt z wodą dla zawodników na mecie. 

 Limit czasowy: 2,5 godz. 

 Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora. 

 Wszyscy  uczestnicy biegu  zobowiązani  są do bezwzględnego zastosowania  się do  wskazań i poleceń 

służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 

 Uczestnicy startują w drużynach. 

 Uczestnicy nie posiadający drużyny traktowani są jako drużyna jednoosobowa. 

 Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Biegu kartę startową. Kilka minut przed startem każdy z 

uczestników otrzyma mapę. 

 Do klasyfikacji czasowej zostanie zastosowany elektroniczny pomiar czasu. Uczestnik zostanie 

sklasyfikowany w momencie oddania na mecie karty startowej. 

 Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po ukończeniu biegu. 



 Do klasyfikacji czasowej bierze się pod uwagę czas ostatniego zawodnika z drużyny. 

 Bieg na Orientację polega na zaliczeniu jak największej liczby Punktów Kontrolnych w jak 

najkrótszym czasie. Punkty Kontrolne uczestnicy zaliczają w dowolnej kolejności. 

 Aby zostać sklasyfikowanym należy potwierdzić przynajmniej jeden Punkt Kontrolny. 

 Za każdy potwierdzony Punkt Kontrolny uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy. 

 Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne. Za każdą 

rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy. 

 Zwycięzcą zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym 

czasie. 

 W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w 

drugiej czas przybycia na metę 

 Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego Punktu Kontrolnego, nie zwrócą karty 

startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu pół godziny po zakończonym 

limicie czasowym. 

 Uczestnicy, którzy podczas Biegu nie mogą bądź nie chcą kontynuować biegu z jakiegokolwiek 

powodu zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora pod numerem telefonu 888 657 

200.  

 

IV. Zgłoszenia: 
 

 Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 23.04.2017 r. w godzinach 12:30–12:55 w biurze biegu: 

Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. 

 Zgłoszenia powinny zawierać: nazwisko i imię, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu, rok 
urodzenia, płeć, numer telefonu, nazwę drużyny (opcjonalnie). 

 

V. Warunki uczestnictwa: 
 

 Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Biegu na Orientację na własną odpowiedzialność. Musi to 
potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i 
ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. 

 Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w  Biegu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 
pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność. 

 Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Biegu pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za 
nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału, osoby te będą 
musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 

 Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie 
Organizatora. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się 
po terenach leśnych. 

 Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie 
odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane. 

 Zabrania się śmiecenia na trasie Biegu. 
 
 

VI. Nagrody: 
 

 Klasyfikacja generalna drużynowa. I – III miejsce: medale i upominki. 

 Organizator zapewnia pakiet startowy dla 30 zawodników. 



 

VII. Pakiet startowy: 

Każdy uczestnik Biegu na Orientację otrzymuje: 
 

 Opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, 

 Mapa z trasą Biegu 

 Napój oraz baton na mecie. 
 

VIII. Sprawy finansowe: 
 
Koszty organizacji i nagród pokrywają organizatorzy (sponsorzy). 

Organizator nie pobiera od uczestników żadnych opłat związanych z Biegiem na Orientację. 
 

IX. Postanowienia końcowe: 
 

 Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu. 

 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, 

który będzie dostępny w biurze zawodów. 


