Regulamin
Zawodów w biegu na orientację
„Poznaj Stargard – Biegaj z mapą”
*ZACHÓD*

I Organizator
Organizatorem imprezy jest: Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki
ul. Sportowa 1, 73-110 Stargard
www.szwla.pl
Współorganizator:

Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin

II Cele
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia.
Popularyzacja orientacji sportowej.
Promocja Miasta Stargard.
Popularyzacja i promocja działalności społecznej, wolontariatu, integracji lokalnej
społeczności.
5. Promocja sponsoringu.
www.szwla.pl

III Termin, miejsce, dystans
1.
2.
3.
4.

Zawody odbędą się dnia 15 września 2018 r. o godzinie 10:00.
Start i meta boisko przy SP 11 na os. Zachód.
Długość tras: do 5km (w zależności od kategorii).
Zawody będą rozgrywane w różnych kategoriach, dostosowanych do wieku
i umiejętności uczestników:
•

Dzieci: trasa żółta - łatwa dla początkujących
niebieska - o umiarkowanym stopniu trudności

•

Dorośli: trasa zielona - o średnim stopniu trudności

•
•

czerwona - dla zaawansowanych
Trasa OPEN-rodzinna - Trasa OPEN jest skierowana głównie do osób
początkujących, które swoje pierwsze kroki w świecie orientacji wolą
stawiać w towarzystwie, czy to przyjaciół, rodzeństwa, kogoś bardziej
doświadczonego. Podsumowując trasa OPEN jest otwarta na wszelkie
kombinacje bez względu na wiek, płeć, umiejętności. Jedynym
ograniczeniem jest limit maksymalnie 5 osób w jednej drużynie.
Drużynie przypisany jest jeden chip, a co ważne każdy zawodnik w
drużynie dostaje swoją mapę.

5. Terenem zawodów będzie Osiedle Zachód. Zawody odbędą się przy otwartym ruchu
kołowym i pieszym. Zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego.
6. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 120 min.
7. Zawodnicy po przekroczeniu limitu czasowego zobowiązani są do przerwania biegu
i skierowania się bezpośrednio na metę, informując o tym sędziego.

IV Uczestnictwo
1. Udział w zawodach jest otwarty dla wszystkich którzy:
• zgłoszą swój udział,
• wniosą opłatę startową,
• podpiszą formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze Zawodów) o zdolności
do biegu na własną odpowiedzialność. W przypadku uczestników
niepełnoletnich oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zawodach
(podpisane czytelnie) musi złożyć rodzic lub opiekun prawny.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie
będą wydawane chipy.
www.szwla.pl

3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny
dokument potwierdzający tożsamość.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie chipów odbędzie się w Biurze Zawodów
(Os. Zachód - boisko SP 11 przy wejściu na pływalnię.)
w dniu 15 września 2018 r. w godz. 9:00 - 9:40.

V Zgłoszenia, opłaty
1. Imienne zgłoszenia drogą internetową przyjmowane są:
do 12 września 2018 roku pod adresem:
http://bno.szczecin.pl/poznaj-stargard-biegaj-z-mapa/
2. Link do listy zgłoszonych zawodników:

http://bno.szczecin.pl/poznaj-stargard-biegaj-z-mapa_lista_zgloszonych/

3. Opłata startowa przyjmowana jest na konto:
Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki
ul. Sportowa 1, 73-110 Stargard
Bank Spółdzielczy w Pyrzycach Oddział w Stargardzie,
37 9387 1042 4205 7886 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: Poznaj Stargard oraz imię i nazwisko zawodnika.

4. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w dniu zawodów tj.
15 września 2018 r. w godz. 9:00 - 9:40 w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych
miejsc na listach startowych.
5. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty wpisowej.

OPŁATA WPISOWA:
10 zł - do 13 września 2018 r.
15 zł - opłata w Biurze Zawodów, w dniu startu
Członkowie SZWLA, członkowie KOS BNO Szczecin oraz dzieci są zwolnieni z opłaty startowej.

www.szwla.pl

VI Pomiar czasu
1. Pomiar czasu i potwierdzanie PK realizowany będzie
przez system SPORTident.
2. Chipy będą wypożyczane w biurze zawodów przy rejestracji.
3. Zagubienie chipa SI 200zł.

VII Klasyfikacja, nagrody
1. Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z kategorii z podziałem na płeć.
2. Zawodnicy za miejsca I - III otrzymują: medale, dyplomy i puchary.

VIII Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu
oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na
trasie zawodów wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po
zakończeniu imprezy.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Osobą do kontaktu w sprawie Zawodów w biegu na orientację
„Poznaj Stargard – Biegaj z mapą” jest Daniel Rotter
kontakt: 501103393, e-mail: bno@szwla.pl

www.szwla.pl

IX PARTNERZY:

www.szwla.pl

