"Czwartki z mapą"
Regulamin
1. organizator:
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Kwidzyn
bno@umkskwidzyn.pl
umkskwidzyn.pl, facebook: „czwartki z mapą”, umks Kwidzyn

2. Zespół organizacyjny:
Kierownik Zawodów: Przemysław Jędras
Sędzia Główny: Wojciech Serocki
Budowniczy tras: Aleksandr Cepurdej
Osoby odpowiedzialne: start, biuro zawodów, obsługa wyników: Natalia Deyna, Grzegorz
Droń i inni członkowie UMKS Kwidzyn
3. Forma zawodów:
Wieczorny sprint w terenie miejskim z wykorzystaniem mapy sprinterskiej do bno w skali
1:4 000.
Każda edycja to oddzielne zawody bez łączenia ich w cykl. Zawody polegać będą na
pokonaniu trasy, na której zlokalizowane będą punkty kontrolne, które należy potwierdzić
w obowiązkowej kolejności. Zawodnik porusza się po trasie i dociera do punktów
kontrolnych korzystając z mapy, a następnie potwierdza je za pomocą elektronicznego
chipa w jak najkrótszym czasie (organizator zapewnia mapy oraz chipy).
Każda impreza organizowana będzie w innym miejscu na terenie miasta Kwidzyna.
Zawody rozgrywane będą wieczorową porą, dlatego zalecane jest posiadanie latarki,
najlepiej czołowej oraz elementów odblaskowych.
W związku z tym, że zawody odbywać się będą w terenie miejskim i trasy przecinać
będą ulice i parkingi osiedlowe, wszyscy zawodnicy zobowiązani są do
bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego pod groźbą
dyskwalifikacji
4. Program zawodów:
Przewidzianych jest 7 edycji, których centrum zawodów znajdować się będzie:
29.11.2018
27.12.2018
31.01.2018
28.02.2019
28.03.2019
26.04.2019
16.05.2019

- Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Wiejska 1A
- Orlik na ulicy Piastowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego
- SPOMS (dawne Gim.2) ul. Adama Mickiewicza 56B
- SP 5 (dawne Gim.3) ul. Kamienna 18
- SP 4 ul. Warszawska 13
- SP 5 ul. Hallera 4
- Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Wiejska 1A

5. Kategorie i trasy:
1. Amator (trasa krótka; około 1-1,5km, łatwa technicznie dla początkujących i małych
dzieci. Możliwość wystartowania w zespole a także z doświadczonym zawodnikiem
klubu UMKS)
2.Średniozaawansowany (trasa około 2-2,5km. przeznaczona dla osób mających już
kontakt z mapą do bno)
3. Zaawansowana (trasa dla doświadczonych orientalistów a także tych, którzy nie
boja się wyzwań. Długość trasy to około 3,5 - 4km)
6. Program zawodów:
Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie bazy imprezy i czynne będzie w
godzinach 16.30 - 17.30.
W czasie pracy biura można się zapisać oraz uzyskać wszelkich niezbędnych informacji
odnośnie samych zawodów.
Minuty startowe ogłoszone zostaną na stronie organizatora i facebooku zawodów we
wtorek wieczorem na podstawie nadesłanych zgłoszeń mailowych. Osoby zapisujące się
na miejscu otrzymają późniejsze minuty startu w ramach wakatów.
Start pierwszego zawodnika przewidziany jest na godzinę 17.30. Interwały czasowe będą
ustalane na podstawie zgłoszeń, tak aby ostatni zawodnik ruszył na trasę najpóźniej o
godzinie 18.30. Wyniki i dekoracje zwycięzców ogłaszane będą w możliwie krótkim czasie
po przybiegnięciu na metę ostatnich zawodników. Szczegółowe i oficjalne wyniki będą
wywieszane na stronie klubowej i facebooku zawodów w ciągu kilku dni.
7. Uczestnictwo i Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
biuro.czwartkizmapa@o2.pl
W e-mailu należy podać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, szkołę oraz wybraną
trasę.
Na zgłoszenia mailowe czekamy zawsze do ostatniego wtorku poprzedzającego zawody.
Później pozostaje już tylko możliwość zgłoszenia się na miejscu, za większą opłatą.
Zawodnicy UMKS Kwidzyn zgłaszają się również elektronicznie!
Ponadto każda osoba niepełnoletnia musi dostarczyć do biura zawodów "zgodę
rodzica/prawnego opiekuna” wraz z „oświadczeniem o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach " na udział w zawodach.
Zgody można pobrać ze strony organizatora lub wypełnić je na miejscu.
Osoby pełnoletnie muszą złożyć w biurze zawodów „oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach”. Oświadczenia te będą dostępne w
centrum zawodów oraz są do pobrania na stronie organizatora.
Informujemy, że zgłaszając się na nasze zawody wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie Państwa wizerunku do celów
związanych z organizacją zawodów oraz relacjach medialnych (m.in. zamieszczenie na
liście zgłoszonych, na liście startowej, na liście wyników, publikacja zdjęć i filmów z
zawodów).

8. Startowe i płatności:
Każdy zawodnik zgłaszając się mailowo do zawodów zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty startowej w wysokości 5 zł wpłacając pieniądze na konto klubu (pieniądze muszą
być zaksięgowane na koncie klubu najpóźniej we wtorek poprzedzający zawody –
sugeruje się posiadanie potwierdzenia wpłaty wpisowego).
Dane do przelewu:
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, ul. Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn
Konto bankowe – BZ WBK O/Kwidzyn nr 93 1090 2620 0000 0001 1800 4820
Osoby zgłaszające się na miejscu opłacają startowe w kwocie 10zł.
Zawodnicy UMKS Kwidzyn posiadający opłaconą składkę członkowską na rok 2018
(dotyczy zawodów w 2018r) i 2019 (dotyczy zawodów w 2019r) i zgłaszający się
mailowo nie ponoszą kosztów opłaty startowej!
Natomiast zgłoszenie się na zawody i niewystartowanie w nich spowoduje nałożenie
kary porządkowej w wysokości 5 zł. Członkowie UMKS Kwidzyn zgłaszający się na
miejscu w dniu zawodów opłacają startowe w wysokości 5 zł!
Zawody odbędą się z wykorzystaniem elektronicznego systemu potwierdzania punktów
kontrolnych Sport Ident oraz z wykorzystaniem kart startowych i perforatorów.
Każdy zawodnik startuje z własnym chipem lub z kartą startową przygotowaną przez
organizatora. Zawodnicy nie posiadający własnego chipa mogą go wypożyczyć w biurze
zawodów w cenie 3 zł. Warunkiem wypożyczenia chipa na czas zawodów jest podpisanie
oświadczenia o poniesieniu kosztów 150zł na wypadek zgubienia/uszkodzenia.
9. Wyniki i klasyfikacje
Poszczególne edycje nie są łączone w cykl dlatego każda impreza będzie
podsumowywana od razu.
Wyniki zawodów będą wywieszane na stronie organizatora w przeciągu kilku dni.
10. Nagrody
Organizator przewiduje drobne upominki dla pierwszych trójek każdej kategorii oraz dla
najszybszej kobiety w każdej kategorii (o ile kobieta nie znajdzie się w pierwszej trójce).
Ponadto każdy z uczestników, który ukończy trasę otrzyma drobną pamiątkę związaną z
biegiem na orientację.
11. Inne
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawody odbywać się będą w
normalnym ruchu ulicznym dlatego każdy uczestnik musi bezwzględnie
przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Organizator nie zapewnia obsługi
medycznej. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny. Zawodnik, który pomimo
zgłoszenia się nie stawi się na starcie traci startowe i inne świadczenia związane z
zawodami. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów, które nie są zawarte w obecnym
regulaminie będą umieszczane w komunikatach technicznych dostępnych na
stronie organizatora krótko przed zawodami.
Zapraszamy!

