
Regulamin  

Rekreacyjno-orientacyjnej jazdy na rowerze 2017 

 

ORGANIZATOR:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie „Eventyr”. 

UCZESTNICY: 

- zawody są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

- 08.07.2017 – Żory. 

BAZA ZAWODÓW: 

- Park Cegielnia, ul. Folwarecka. 

TRASY I KATEGORIE: 

- OPEN I – start indywidualny  ok. 20km, 

- OPEN R – start rodzic + dziecko ok. 15km. 

ZGŁOSZENIA: 

- zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów, od godziny 13:00. 

PROGRAM: 

13:00 – otwarcie biura, przyjmowanie zgłoszeń, 

13:50 – odprawa techniczna, 

14:00 – rozdanie map, start zawodów, 

16:30 – limit czasu, zakończenie zawodów. 

NAGRODY: 

- dla pierwszych 50 indywidualnych uczestników oraz 50 par (rodzic+dziecko) przewidziane 

upominki, 

- dodatkowo konkurs z atrakcyjnymi nagrodami (po zawodach około godziny 16.30 odbędzie się 

konkurs. Do udziału w konkursie uprawnione będą zainteresowane osoby, które ukończą zawody 

na trasie indywidualnej lub rodzinnej. Z dostępnej puli organizator dokona losowania nazwisk 

potencjalnych zwycięzców. Wylosowana osoba proszona będzie o podejście do sekretariatu 

zawodów (czas oczekiwania 30 sekund). W przypadku nieobecności losowane będzie kolejne 

nazwisko. Wylosowanej osobie zadane zostanie pytanie konkursowe, którego poprawność 

odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu nagrody.  

RYWALIZACJA: 

1. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów.  

2. Na trasie OPEN R biorą udział rodzice z dziećmi 

3. Na trasie OPEN I uczestnicy starują indywidualnie. 

4. Start zawodników odbędzie się wspólnie. 

5. Potwierdzanie PK będzie się odbywało za pomocą kart startowych oraz perforatorów 



6. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji 

niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.  

7. Obowiązuje zakaz poruszania się po szkółkach leśnych, terenach prywatnych, rezerwatach i 

zakazanych drogach przez Organizatora . 

MAPY: 

1. Całą Trasę uczestnicy pokonują tylko przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez 

Organizatorów.  

2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami. Meta jest zaznaczona podwójnym 

okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu kontrolnego to środek okręgu.  

3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS. 

PUNKT KONTROLNY (PK): 

1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowe oznaczenie (wzór zostanie pokazany 

na starcie) oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).  

2. Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie.  

3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej. 

4. Zagubienie karty startowej uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, powoduje 

dyskwalifikację zespołu. 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: 

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku.  

2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało 

poniżej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.  

3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub 

pozostawiony w trakcie zawodów, zespół otrzyma karę czasową. 

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE: 

- jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów, 

- mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów, 

- nawigacja GPS. 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania 

zawodów: 

1 x dowód tożsamości 

1 x telefon komórkowy  

1 x sprawny rower górski  

1 x kask rowerowy  

 

ZASADY KLASYFIKACJI: 

1. Kryterium klasyfikacji jest - w pierwszej kolejności – ilość potwierdzonych PK, następnie czas 

pokonania trasy.  

2. Rezygnacja  

W przypadku wycofania się, zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym 

organizatorów.  

LIMIT CZASU: 

- limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 2,5 godziny. Uczestnicy, którzy przybędą na metę 

po upływie limitu, nie będą klasyfikowani. 



INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać 

cały sprzęt wymagany przez Organizatorów. 

2. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz 

procedurach postępowania w razie wypadku.  

3. Każdy zespół musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon 

komórkowy.  

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze 

udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

5. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów 

prawnych) na udział w zawodach (druk do pobrania w sekretariacie zawodów lub na stronie 

internetowej Organizatora). 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie 

zawodów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 


