Regulamin
Zorientowany Żoliborz 2017
Otwarcie stałej trasy do orientacji Sportowej
I. DATA I MIEJSCE
1.
2.
3.
4.
5.

25 października 2017 roku
Biuro zawodów czynne od 13:45, start możliwy od 14:00
SOSW nr 9, Jana Chryzostoma Paska 10; boisko
Szczegóły na www.zorientowanyzoliborz.pl
Zakończenie i wręczenie nagród, ok. godz. 18:00

II. RYWALIZACJA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

W zawodach biorą udział pojedynczy zawodnicy lub zespoły maksymalnie 3 osobowe.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat. Zawodnicy poniżej 16 roku życia muszą przedłożyć pisemną
zgodę rodziców na udział w imprezie.
Zespoły i zawodnicy uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
Rywalizacja przebiega jednego dnia w formule non-stop. Zawodnicy startują w dowolnym momencie pomiędzy godziną
14:00 a 17:00; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo
poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest
dowolna a jej wybór należy do uczestników.
Na każdym punkcie kontrolnym należy wykonać zadanie – odpowiedzieć na pytanie dotyczące Żoliborza, parku Kaskada,
osiedla Potok lub Budżetu Partycypacyjnego – lub dopasować zdjęcie.

III. MAPY
1.
2.
3.

Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów.
Zabronione jest korzystanie z innych map.
Dostarczone mapy są to mapy wykonane w ramach projektu Zorientowany Żoliborz sfinansowanego z Budżetu
Partycypacyjnego dla obszaru Marymont-Potok.
Na mapie miejsce startu oznaczone jest trójkątem. Punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i określone kodem
numerycznym. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK)
1.
2.
3.
4.

Punkt kontrolny to stały słupek należący do projektu Zorientowany Żoliborz, tabliczki z biało-pomarańczowym
lampionem, kodem numeryczny oraz przyrządem do potwierdzania (perforator).
Na niektórych PK należy dopasować zdjęcie do danego miejsca.
Zespoły same dokonują potwierdzenia za pomocą perforatora – należy użyć kratki odpowiadającej prawidłowej
odpowiedzi.
Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować
niesklasyfikowanie zespołu

V. ZASADY KLASYFIKACJI
1.
2.

Kryterium klasyfikacji jest w pierwszej kolejności liczba poprawnych odpowiedzi, a przy jednakowej ich liczbie - czas
pokonania trasy.
W przypadku wycofania zawodnika jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

VI. BEZPIECZEŃSTWO
1.
2.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad przepisów o ruchu drogowym.
Ważne numery telefonów znajdować się będą na mapie.

VII. ZGŁOSZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora,
mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.
Zgłoszenie winno zawierać:
imiona i nazwiska zawodników
przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
Możliwe do dnia zawodów. Uwaga - liczba miejsc ograniczona! Limit - 100 zespołów lub 250 osób.

VIII. ŚWIADCZENIA
W ramach zawodów uczestnik otrzymuje:
1.
2.
3.
4.
5.

komplet map
numery startowe
ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów
nagrody dla najlepszych zespołów/zawodników
upominek dla każdego za ukończenie

VIII. INNE
1.

Odpowiedzi na wszystkie pytania dostępne są na stronach internetowych:
a. Wikipedia
b. Polska Niezwykła
c. Urząd Dzielnicy Żoliborz

