REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW
ZAŁĘCZAŃSKIEGO ŁUKU WARTY
W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ
Załęcze Małe 21.05.2016r
Przepisy ogólne:
1.

Zawodnicy muszą posiadać kaski ochronne na głowach podczas pokonywania trasy.

2.

Za pobranie właściwej mapy na starcie odpowiedzialny jest zawodnik.

3.

Zawodnik może pokonywać dystans po drogach naniesionych na mapę, a w przypadku pokonywania
dystansu na przełaj przez las w zależności od oceny sytuacji, może to robić jadąc na rowerze,
prowadząc go lub niosąc.

4.

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania podczas zawodów przepisów zasad ruchu drogowego.
W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Podczas pokonywania skrzyżowań należy ustąpić
pierwszeństwa osobie nadjeżdżającej z prawej strony.

5.

Zawodnik jadący wolniej powinien pozwolić się wyprzedzić jadącemu szybciej.

6.

Po potwierdzeniu obecności na punkcie kontrolnym (PK) zawodnik powinien od razu od niego
odjechać, by ułatwić dostęp do PK innym uczestnikom zawodów.

7.

Dzieci do lat 12 i nie posiadające karty rowerowej muszą przebywać pod opieką dorosłych (karta
rowerowa do okazania w sekretariacie przed zawodami).

8.

Od uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na
udział w zawodach, którą składa się przed zawodami w sekretariacie (wzór zgody – załącznik nr 1)

9.

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

10. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Organizator ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania
zawodów.
13. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator
nie odpowiada.
14. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników zawodów, w których brali oni udział.
15. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
16. Opiekę medyczną na zawodach zapewnia organizator.
Rower do jazdy terenowej (np: górski) powinien:
1.

Być sprawny technicznie.

2.

Mieć dwa niezależnie nawzajem działające układy hamulcowe (przód i tył).

Wyposażenie zawodnika:
1.

Karta startowa - chip do potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym - obowiązkowo na stałe
musi być przymocowany do roweru. Najlepiej do tego celu jest użyć zapinkę Skipasa. Dopuszcza się
również umieszczenie chipa na palcu za pomocą specjalnej opaski umieszczonej na chipie SI.

2.

Zawodnik powinien nosić numer startowy w miejscu wskazanym przez organizatora zawodów (z
przodu roweru na kierownicy).

3.

Odpowiedni rower umożliwiający pokonanie trasy w terenie, odpowiadający wymogom technicznym
stawianym w przepisach rowerowych zawodów na orientację.

4.

Zawodnik może ze sobą zabrać narzędzia niezbędne do ewentualnej naprawy powstałego podczas
pokonywania trasy defektu roweru np. wymiana gumy, dokręcenie hamulców, skuwacz do łańcucha,
itp.

5.

W miarę możliwości każdy zawodnik powinien być wyposażony w mapnik oraz kompas.

Kategoria rodzinna:
1.

Startuje drużyna licząca co najmniej 2 osoby, ale nie więcej niż 5 osób.

2.

Wymaga się, aby w drużynie rodzinnej występowała przynajmniej jedna osoba dorosła.

3.

Jeśli w drużynie startują osoby nieletnie wymagana jest od nich zgoda rodziców (prawnych
opiekunów).

4.

Osoba dorosła bierze odpowiedzialność za resztę drużyny.

5.

Linię mety muszą przekroczyć wszyscy uczestnicy danej drużyny. Liczy się czas ostatniego, który
przybył na metę.

Postanowienia końcowe:
1. Podczas zawodów zostanie użyty elektroniczny system potwierdzania punktów kontrolnych
SPORTident.
2. W przypadku nie zadziałania stacji SPORTident, zawodnik powinien potwierdzić obecność na
danym punkcie w wyznaczonym miejscu na mapie za pomocą perforatora umieszczonego na punkcie
kontrolnym.
3. Punkty kontrolne zostaną wyposażone zgodnie z przepisami Rowerowej Jazdy na Orientację (RJnO),
Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS).
4. Zgubienie chipa organizatora wiąże się z karą pieniężną w wysokości 120 zł.
5. Ustala się limit czasu pokonania trasy na 180 minut. Po tym czasie zawodnik nie zostaje
klasyfikowany.
6. W przypadku nie ukończenia trasy, zawodnik/zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia się na mecie
lub w centrum zawodów w celu poinformowania o nieukończeniu trasy.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek sczytania chipa SPORTident nawet w przypadku nie pokonania trasy
lub dyskwalifikacji.
8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z
zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów
medialnych i sponsorów.
9. Przedstawione przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, informacje o
ewentualnych zmianach pojawiać się będą w internetowym serwisie zawodów oraz zostaną
przedstawione uczestnikom przed startem.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
Organizatorzy
I Ogólnopolskich Mistrzostw
Załęczańskiego Łuku Warty
w Rowerowej Jeździe na Orientację

