REGULAMIN ZAWODÓW
Biegi i marsze na orientację są to zawody o charakterze sportowo-turystycznym i rekreacyjnym.
Forma aktywności ruchowej zarówno dla młodych, jaki starszych wiekiem uczestników.
1. Cele zawodów
− popularyzacja biegania, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu,
− popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy wypoczynku,
− zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu,
− sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i orientacji w terenie.
2. Organizator
Zawody organizowane są przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów,
z siedzibą przy ul. Sobieskiego 36, 87-100Toruń, wpisanego do rejestru stowarzyszeń pod pozycją KRS
nr 0000440594. Wpisu dokonano w Sądzie Rejonowym w Toruniu.
3. Biuro zawodów, start i meta
Biuro zawodów oraz start i meta biegu mieści się przy parkingu obok hotelu na Barbarce. Biuro
będzie czynne od godz. 08.30 dnia 14 sierpnia 2018 roku.
4. Obsługa zawodów
▪ Kierownik zawodów – Kolega Roman Salach
▪ Sędzia główny – Kolega Leon Woszczyna
▪ Sędzia techniczny – Kolega Ryszard Dorożyński
▪ Sędzia startu – Kolega Karol Świgoński
▪ Sędzia punktowy – Kolega Kazimierz Harłoziński
▪ Sędzia mety – Kolega Rajmund Korczyński
▪ Sędzia konkursowy – Kolega Stanisław Gontarski
▪ Obsługa wiat – Kolega Ryszard Jóźwiak + 3
▪ Wyżywienie i ognisko – Kolega Jan Szymański.
5. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 14.08.2018 r. tj. we wtorek, na Barbarce w Toruniu. Będzie to marszobieg dzienny
drużynowy.
6. Charakterystyka trasy
Trasa liczy 5 km, rozmieszczona jest w terenie lesistym, wzdłuż dróg leśnych. Jest to trasa o średnim
poziomie trudności, z niewielkimi podbiegami, dla zawodników o przeciętnych umiejętnościach
kondycyjnych i elementarnych zdolnościach w posługiwaniu się mapą i kompasem.
7. Kategorie startowe
Zawody organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
− do 45 lat
− powyżej 45 lat.
8. Uczestnictwo
− zawody przeznaczone są dla członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz
zaproszonych drużyn służb mundurowych
− zgłoszeń drużyn dokonują prezesi Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz
przedstawiciele komend służb mundurowych
− drużyny mogą liczyć do 3 członków, w tym dowódca drużyny
− uczestnictwo zgłaszać na adres mailowy: artylerzysta@interia.pl
− każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

−

dopuszcza się do uczestniczenia w zawodach wyłącznie osoby nie posiadające
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach
− organizator maksymalizuje bezpieczeństwo uczestników poprzez specjalne
projektowanie tras, które w szczególności omijają miejsca niebezpieczne, oraz
zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów
− organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników,
a w szczególności za ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania
sportu oraz za bezpieczeństwo na trasie.
9. Trasy, mapy
− mapa użyta do projektowania trasy jest mapą topograficzną w skali 1:25 000
− forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami
potwierdzanymi według zadanej kolejności
− trasa marszobiegu odpowiada średniemu poziomowi trudności kategorii w
sprinterskich zawodach na Orientację
− trasa ma 5 km długości i posiada 15 punktów kontrolnych (PK)
− trasa marszobiegu znajduje się w terenie ograniczonym punktami: leśniczówka
Wrzosy, osada Błotka koło Przysieka, leśniczówka Olek, lotnisko Toruń - Bielany.
10. System potwierdzania punktów kontrolnych (PK)
Każda drużyna otrzymuje kartę drużyny, która służyć będzie do określania czasu biegu i
potwierdzenia hasła odczytywanego z arkuszy znajdujących się w punktach kontrolnych (PK) oraz
szkic trasy, a następnie mapę rozmieszczenia punktów kontrolnych (PK). Kartę i szkic trasy odbiera
dowódca drużyny przed startem w biurze zawodów, natomiast mapę z PK otrzymuje na PK-2. Po
zakończeniu biegu mapę i wypełnioną kartę należy oddać sędziemu mety.
11. Zgłoszenia
− obsługa zawodów do dnia 30 czerwca 2018 roku wyśle na adresy e-mailowe
Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia i przedstawicieli komend służb mundurowych
informacje o zawodach, wraz z określeniem terminu zgłoszeń
− prezesi Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz przedstawiciele komend służb
mundurowych zgłaszają uczestników poprzez wysłanie e-maili na adres
artylerzysta@interia.pl, w którym określą:
• imię i nazwisko każdego uczestnika
• kategorię wiekową drużyny (wg arkusza zgłoszenia do zawodów)
• opcję rezerwacji noclegu dla uczestnika
− każdy uczestnik zawodów poprzez podpisanie swoich danych w arkuszu zgłoszenia
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
− ostateczny termin potwierdzenia udziału drużyn w zawodach upływa z dniem 20 lipca
2018 roku
− ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa z dniem 31 lipca 2018
roku
− organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie drukowane zostają
mapy oraz karty drużyn w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń
− ewentualne zmiany osobowe związane z zawodnikami lub wybraną trasą mogą być
dokonane na 24 godzin przed zawodami
− w biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika lub
dopisaniem nowych zawodników
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−

zgłoszenie uczestnika po upływie terminu zgłoszeń nie gwarantuje otrzymania
pełnych świadczeń (nocleg i posiłek).
12. Rezygnacja
Rezygnację uczestnika z biegu można zgłosić w biurze zawodów – przed zawodami.
13. Program zawodów
• 08.30 – otwarcie biura zawodów
• 10.15 – powitanie uczestników, podane celu zawodów i warunków bhp oraz
losowanie kolejności startu poszczególnych drużyn
• 11.00 – start pierwszej drużyny
• kolejne drużyny startują co 15 minut
• 12.20 – orientacyjny czas przybycie na metę pierwszej drużyny
• 14.20 – orientacyjny czas przybycie na metę ostatniej drużyny
• 15.00 – ogłoszenie wyników zawodów i uhonorowanie drużyn.
14. Ogólne zasady zawodów
Celem zawodów jest pokonanie pieszo całej trasy. Drużyny startują co 20 minut zgodnie z
wylosowaną kolejnością na komendę sędziego startu. Wszystkie drużyny zmierzają w kierunku mety,
na podstawie szkicu z podanymi azymutami i odległościami do punktów (pierwsze dwa odcinki trasy)
oraz mapy (pozostałe odcinki trasy) odnajdując po drodze wszystkie punkty kontrolne (PK) w
kolejności od 1 do 15. Lokalizacja karty kontrolnej każdego punktu w terenie znajduje się do 30 m od
punktu wskazanego na mapie.
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się całej drużyny na mecie do sędziego mety
i oddanie całkowicie wypełnionej karty drużyny, łącznie z rozszyfrowanym hasłem zawodów.
O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych przez drużynę. W razie
zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów,
o wyższym miejscu drużyny decyduje krótszy czas biegu.
15. Punktacja
− pokonanie trasy w ciągu 80 minut to 100 pkt
− czas biegu dłuższy o 1 minutę to –1 pkt (od początkowych 100 pkt)
− czas biegu krótszy o 1 minutę to +1 pkt (do początkowych 100 pkt)
− prawidłowa odpowiedź na pytanie quizu to +1 pkt
− niewłaściwa lub brak odpowiedzi na pytanie quizu to –1 pkt
− odgadnięcie całego hasła to+10 pkt
− brak hasła lub hasło niekompletne to –15 pkt
− podanie przetłumaczonego hasła to dodatkowo +5 pkt.
16. Ruch drogowy
− organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas
poruszania się po drogach, a także konieczność uważania na pojazdy
i pieszych poruszających się po drogach
− organizator nie przewiduje ograniczenia ruchu drogowego na trasach zawodów
− za kolizje i wypadki podczas zawodów ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego
do zaistnienia zdarzenia
− organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas
zawodów.
17. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. (RODO), Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przetwarza informacje ze źródeł
publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu) lub innych źródeł, tworząc bazę danych.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych
osobowych.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje się, że:
Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Stowarzyszenie Polskich
Artylerzystów z siedzibą w Toruniu przy ul. Sobieskiego 36, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000440594, NIP: 879-266-90-64, REGON: 341357181.
Celem, dla których Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przetwarza dane osobowe jest:
− realizacja przedsięwzięcia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów pod nazwą „Bieg
na Orientację z okazji Święta Wojska Polskiego” ujęty w „Planie Działania
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2018 r.” (Dz. II, Lp. 4)
− zabezpieczenie noclegów dla przyjezdnych uczestników zawodów.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 1roku.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zabezpieczające zawody (Centrum Szkolenia
Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu).
Każdy z uczestników zawodów posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie realizacji celów
dotyczących zawodów – jak również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnik zawodów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała
brakiem możliwości zabezpieczenia, przez organizatora, wszystkich świadczeń uczestnika zawodach.
Podstawy prawne: art. 5, 6, 7, 12, 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO).
18. Postanowienia końcowe
− zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
− niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez
zawodnika;
− organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu;
− uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i
OC);
− uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie
organizatorów i innych służb ważnego dokumentu tożsamości;
− organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku
stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów
oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu;
− uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim
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;
organizator zastrzega sobie prawo do wezwania personelu medycznego (Pogotowie
Ratunkowe) do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych

−

−
−
−

−

−

−

−
−
−

zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne
miejsce;
w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów;
uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularzy zawodów są kompletne i zgodne z prawdą
uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów;
organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez
uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach
zamkniętych;
zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i
własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze
zawodów;
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;
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;
nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika;
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w razie zgłoszenia zbyt
małej liczby uczestników (2 i mniej zgłoszonych drużyn);
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

