
XXII Międzynarodowe Zawody na Orientację
"Siapula"

XVII  STRZELIŃSKI  ROGAINING

REGULAMIN

1. Organizator:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej w Strzelinie 

2. Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów:  Krzysztof  Lucima
Sędzia główny:  Mariusz Lucima
Budowa trasy:  Janusz Lucima, Mariusz Lucima, Łukasz Szymański
oraz  Marta Tarapata, Marcin Gierlicki, Roman Maciejewski … i inni członkowie PTTK Strzelin

3. Termin i teren zawodów:
16 czerwca 2018,  Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (ok. 50 km na południe od Wrocławia).  Teren
częściowo leśny, o wysokościach n.p.m. 200-400 m. 

4. Baza zawodów:  będzie podana najpóźniej w połowie maja.

5. Forma zawodów, trasa, zasady rywalizacji:
Zawody  przeprowadzone  zostaną w formie  rogainingu (pieszy rajd na orientację) z limitem czasu 8
godzin. Długość trasy taka, aby nawet zwycięzcy nie zaliczyli wszystkich PK. Zespoły otrzymują mapę z
wyprzedzeniem,   aby zaplanować swoją trasę.  Każdy punkt kontrolny wart  jest  od 4 do 8 punktów
przeliczeniowych (trudne punkty warte  są  więcej).  Zadaniem zespołu jest  potwierdzić  obowiązkowy
punkt  startowy oraz zdobyć  w ciągu limitu czasu  jak największą  ilość  punktów przeliczeniowych  i
powrócić  na  metę  (znajdującą  się  tam  gdzie  start).  Spóźnienie  karane  jest  utratą  jednego  punktu
przeliczeniowego za każdą rozpoczętą minutę. Spóźnienie powyżej 30 minut powoduje dyskwalifikację.

6. Zespoły, kategorie:
Zespół  może  liczyć  od  2  do  5  osób.  Zespół  musi  pokonywać  cała  trasę  razem.  Szczególnie  przy
potwierdzaniu  punktów  kontrolnych  i  przy  dotarciu  do  mety,  zawodnicy  muszą  być  blisko  siebie.
Zakazane jest, bez zgody organizatora, opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania
czy  zranienia)  i  samodzielne  kontynuowanie  trasy.  Zawodnicy  niepełnoletni  muszą  startować  w
zespołach  z  co  najmniej  jedną  osobą  pełnoletnią  (wiek  w  dniu  startu),  która  sprawuje  opiekę  nad
drużyną. 

Kategorie: MO, XO, KO, MV, XV, KV, MSV, XSV, KSV, RS, RM.

M - w skład zespołu wchodzą wyłącznie mężczyźni
K - w skład zespołu wchodzą wyłącznie kobiety
X - w składzie zespołu jest co najmniej jedna kobieta i co najmniej jeden mężczyzna

O - dowolny wiek zawodników
V - wszyscy zawodnicy w zespole muszą mieć ukończone 40 lat
SV - wszyscy zawodnicy w zespole muszą mieć ukończone 55 lat

RS – rodzinna starsza. W skład zespołu musi wchodzić co najmniej jeden zawodnik w wieku do 18 lat.
RM – rodzinna młodsza. W skład zespołu musi wchodzić co najmniej jeden zawodnik w wieku do 13 lat.



7. Wyposażenie obowiązkowe:
- każdego uczestnika: dowód tożsamości (należy okazać w biurze zawodów),  
- zespołu: sprawny telefon komórkowy, kompas.

8. Program imprezy:
Sobota, 16.06.2018
07:00 – 8:45 - przyjmowanie uczestników, praca biura zawodów
09:00 - rozdanie map
10:00 - start
18:00 - koniec podstawowego limitu czasu
18:30 - zamknięcie mety
20:00 - ogłoszenie nieoficjalnych wyników
20:30 - ogłoszenie oficjalnych wyników i zakończenie zawodów

9. Zgłoszenia, wpisowe:
Zgłoszenie zespołu należy dokonać do dnia  6 czerwca 2018 roku wypełniając formularz na stronie:
https://zapisy.rogaining.pl/17/    Wpisowe od osoby wynosi:

do 10.04.2018 do 10.05.2018 do 6.06.2018 Wpisowe należy wpłacić do dnia 6 czerwca 2018 roku na
konto PTTK O/Ziemi Strzelińskiej: GBS w Strzelinie 
nr 45 9588 0004 0013 6549 2000 0010.40 zł 55 zł 70 zł

Zgłoszenie  uważa  się  za  przyjęte  w  momencie  wpłynięcia  wpisowego.  Wpisowe  po  terminie  nie
gwarantuje pełnych świadczeń.

10. Świadczenia:
- komplet materiałów startowych i  pamiątkowy numer startowy
- okolicznościowa bawełniana koszulka
- bigos i gorąca herbata na mecie
- upominki i dyplomy dla najlepszych
- ubezpieczenie NNW 
- 1 punkt do Odznaki InO oraz weryfikacja odznaki regionalnej  ”Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie”

11. Dodatkowe informacje:
Listy zgłoszonych zawodników oraz w razie potrzeby informacje poszerzające niniejszy regulamin będą
zamieszczane na stronie internetowej: www.rogaining.pl  
Dodatkowe  informacje  można  również  uzyskać  pisząc  na  adres:  siapula22@rogaining.pl lub
telefonicznie: 574-220-882.

12. Postanowienia końcowe:
- zawody odbędą się niezależnie od pogody,
- podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych map
jest surowo zabronione. 
- zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń do nawigacji GPS,
- zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu, 
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
- osoby niepełnoletnie będą przyjmowane jedynie pod opieką osoby dorosłej,
- uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora,
- za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie zawodów organizatorzy nie odpowiadają,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników,
- interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
-  uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w
relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów
oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizatorów i organizowanych przez
nich rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji
drogą  elektroniczną  i  udostępniają  w  tym  celu  swój  adres  e-mail  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  18.07.2002  r.  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02, poz. 1204).
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