UKS TECHNIK
RUCIANE-NIDA

REGULAMIN imprezy na Orientację
VIII Puchar Puszczy Piskiej 2018
VIII/IX runda – Mistrzostwa Warmii i Mazur w Biegu na Orientację
§1 Zespół organizacyjny
1. Organizatorem jest Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Uczniowski Klub Sportowy Technik
Ruciane-Nida, Nadleśnictwo Maskulińskie i Nadleśnictwo Spychowo.
2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą:
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo – Krzysztof Krasula
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie – Krzysztof Czaporowski
 Kierownik zawodów – Marek Szczepański
3. Do udzielania wszelkich informacji dotyczących imprezy upoważnieni są:
 Marek Szczepański – 509 502 727
4. Obsługa techniczna zawodów:
 Sędzia Główny – Marek Sobiegraj
 Budowniczy tras – Maciej Krzyśko
 Obsługa SI – Marek Sobiegraj, Maciej Krzyśko
5. Wszelkie informacje na temat imprezy będą umieszczane na stronie zawodów:
http://ukstechnik.zsl.org.pl/zawody/8-ppp-2018, a także na: www.sobmark.info.pl
§2 Miejsce i termin zawodów
1. Zawody odbędą się w dniach 22-23 września 2018 roku (sobota/niedziela) na terenie
Nadleśnictwa Spychowo i Nadleśnictwa Maskulińskie
 22.09.2018 – Start "00" – godz. 10.00 (bieg klasyczny) – mapa "Biele" i "Szklarnia" 1:10000,
e-2.5m
 23.09.2018 – Start "00" – godz. 10.00 (bieg średniodystansowy) – mapa "Dybówek II"
1:10000, e-2.5m
2. Centrum Zawodów:
 piątek 21.09.2018 w godz. 18.00 – 21.00 – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (Szkolne
Schronisko Młodzieżowe, ul. Polna 2B)
 sobota 22.09.2018 w godz. 8.00 – 9.30 – bezpośrednio na miejscu zawodów
 niedziela 23.09.2018 w godz. 8.00 – 9.30 – bezpośrednio na miejscu zawodów
Dokładne miejsca dojazdu do centrum zawodów podane zostaną 10 września.

§3 Miejsca zakwaterowania i dojazd
1. Organizator na koszt uczestników udostępnia miejsca noclegowe dla zawodników w terminach
21/22/23.09.2018 roku:
 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Leśnych – 7.50zł/osoba za noc, dostępnych około 40
miejsc (z własnym śpiworem i karimatą)
 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – w budynku internatu ZSL, kontakt: 661 504 083,
ceny zgodnie z cennikiem schroniska – http://ssm.zsl.org.pl/pl/cennik.
2. Dojazdy Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, na własny koszt.
3. Uczestnicy, korzystający z noclegów w obiektach ZSL wymienionych w ust.1 zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów wewnętrznych w w/w placówkach.
§4 Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenie do zawodów następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na
stronie zawodów: http://ukstechnik.zsl.org.pl/zawody/8-ppp-2018/rejestracja Należy obowiązkowo
wypełnić pola zawierające imię, nazwisko, kategorię, rok urodzenia, numer SI, numer licencji PZOS
(jeśli zawodnik posiada), klub/instytucja. Nie wypełnienie pola klub/instytucja spowoduje uznanie
zawodnika za startującego indywidualnie. Wypełnienie pól telefon i adres email jest opcjonalne.
Formularz elektroniczny aktywny będzie do 18 wrześna 2018 r. Po tym terminie prosimy o ewentualny
kontakt z kierownikiem zawodów (Marek Szczepański – 509 502 727)
1. Wpisowe (kategorie):
 KM 10, 12, 14 – 5 zł / 1 dzień
 KM 16, 18, 20 , OPEN (R) – 7 zł / 1 dzień
 KM 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60(+), 65(+) – 15 zł / 1 dzień
2. Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych
SPORT IDENT (SI). Jeżeli zawodnik posiada własnego chipa, to prosimy w elektronicznym systemie
zgłoszeń o podanie jego numeru w polu Numer chipa SI. Dla uczestników nie posiadających
własnego chipa, istnieje możliwość wypożyczenia w sekretariacie zawodów, za dodatkową opłatą
3 zł / 1 dzień (5 zł / 2 dni, zagubienie chipa – 120 zł).
3. Uczestnik zobowiązany jest wraz z nadesłaniem zgłoszenia, uiścić na rachunek Organizatora
wymagane opłaty za wpisowe na zawody.
4. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora (rachunek
Uczniowskiego Klubu Sportowego Technik Ruciane-Nida):
W-MBS O/Ruciane-Nida nr 61 9364 0000 2001 0015 9186 0001
z dopiskiem: VIII PPP 2018
ewentualnie na miejscu, w biurze zawodów.
5. Organizator nie zwraca dokonanych przez uczestników wpłat w przypadku nieobecności,
wykluczenia lub z uwagi na braki formalne w dokumentach uczestnika.
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń, ponieważ mapy będą drukowane wraz z trasami!
§5 Informacje dotyczące zawodów sportowych
1. Przepisy ogólne:
a) VIII Puchar Puszczy Piskiej – to impreza na Orientację o charakterze edukacyjnorekreacyjnym z elementami rywalizacji.
b) zawody indywidualne z regionalnego kalendarza zawodów (RTZ):
 bieg klasyczny i średniodystansowy – ranking PZOS – 0.7

c) Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne oraz przestrzegać zasad ochrony
przeciwpożarowej lasu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na
terenie zawodów. Ponadto zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na terenie
biegu.
d) Uczestnik, który dopuści się naruszenia przepisu ust. 1 może zostać ukarany przez Komisję
Sędziowską karą dyskwalifikacji.
e) Uczestnicy zawodów pokonują trasę spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując
tempo do indywidualnych możliwości organizmu.
f) Z uwagi na charakter imprezy, w czasie jej trwania, na terenie imprezy obowiązuje zakaz
spożywania alkoholu.
g) Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
h) Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich, Organizator nie odpowiada.
i) Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy, kontuzje i innego rodzaju uszczerbek na
zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie trwania zawodów.
j) Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń we
własnym zakresie.
k) Każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi informację o osobie,
która na trasie biegu uległa wypadkowi.
l) Organizator na terenie zawodów zapewnia opiekę medyczną.
m) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie czy zniszczenie
rzeczy uczestników na terenie zawodów.
2. Kategorie:
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3. Forma zawodów: dzienne, indywidualne, długości tras klasycznych, limit czasu – 180 minut
4. Nagrody. Organizator przewiduje nagradzanie:
a) medalami – uczestników sklasyfikowanych na trzech pierwszych miejscach w każdej kategorii,
5. Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców nastąpi tuż po zakończeniu rywalizacji.
§6 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.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH

