Regulamin K K I n O (nr 13) "WOD" World Orienteering Day
(Światowy Dzień Imprez na Orientację)
INFORMACJE WSTĘPNE
• Forma zawodów: marszobieg na orientację. Jak kto woli - biega lub
maszeruje.
• Start/Meta = Promenada Niemena/Amfiteatr
Termin: 19.05.2019 – niedziela godz. 10:30
Odprawa dla wszystkich godz. 10:15 - wydawanie map na 1 minutę
przed startem (w tym czasie - ewentualne pytania).
• 2 Trasy do wyboru:
o SS -"short sprint"
o LW - "long way"
• Dzieci do 10 lat mogą pokonać trasę rowerem (oczywiście pod opieką
dorosłych)
• Start TYLKO DUETY/PARY lub SOLO.
• ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - limit, zapisy, info:
kkino.zabiegani@gmail.com

TRASA.
• Do odnalezienia PK (punkty kontrolne=lampiony)
• Do wykonania zadania specjalne (łamigłówka, matematyczne, logiczne,
zręcznościowe)

LIMITY CZASOWE
• 1-wszy limit - bez punktów karnych - 80minut (SS)100 minut.(LW)
• 2-ugi limit - powyżej 80' do 100'(SS) 100' do 120'(LW) (każda rozpoczęta
minuta 1 punkt karny)
• 3-eci limit - powyżej 100' do 120'(SS) 120' do 150'(LW) (każda rozpoczęta
minuta 5 punktów karnych)

• 4-ty limit nieprzekraczalny - 120'(SS)150'(LW) - (kto się nie wyrobi
- nie jest klasyfikowany)

PUNKTY KONTROLNE
1. Kod prawidłowy - 0 karnych punktów.
2. Brak kodu lub zły kod - 5 punktów karnych
3. Kod mylny (z tzw. "towarzysza"=MPK-mylny p.k.) - 2 punkty karne
4. Zadanie-literówka – 0 punktów karnych / brak= 7 p. karnych
5. Zadania specjalne – 0 punktów karnych za poprawne wykonanie
• matematyczne - / brak= 4 punkty karne / pomyłka w wyniku = 3 p. karne
• logiczne - / brak - 4 punkty karne / pomyłka w wyniku = 3 p. karne
• zręcznościowe - 1 punkt karny za niewłaściwie wykonany "każdy
element"
• zręcznościowe - 2 punkty karne za niewykonanie "każdego elementu"
6. LOP (czyli Linia Obowiązkowego Przejścia) - będzie jedna z dwoma (2) PK
(nieoznaczonymi na mapie),
7. Ilość PK do zaliczenia dla każdej trasy zostanie podana na odprawie przed
startem

KLASYFIKACJA
• Wygrywa ten/ta kto będzie miał najmniej punktów karnych.
• W wypadku równej ilości punktów karnych wygra ten/ta kto uzyska
lepszy czas
-zrobi to szybciej.

DYSTANS
• Trasa SS - ok.5km
• Trasa LW - ok.8-9km

NAGRODY
• Poza własną satysfakcją i zabawą uczestników nie są przewidziane.
• Jeśli jednak znajdą się fundusze (sponsorzy) to rozlosujemy kilka
upominków wśród wszystkich uczestników imprezy.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

• Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe
uczestników imprezy - KKInO nr 13 W.O.D. - będą przetwarzane
i udostępnione jedynie dla celu klasyfikacji imprezy (ogólnodostępne
podanie wyników ) a nastęnie nie będą przechowywane i zostaną
usunięte z bazy danych organizatora.
• Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy.
• Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania
imprezy.
• Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do
udziału w imprezie (zawodnicy są zobowiązani do przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w biegach
długodystansowych lub do podpisania oświadczenia o udziale
w zawodach na własną odpowiedzialność). Zawodnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas
zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy i szczególną
troskę o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba może podać przynależność klubową lub
miasto/dzielnicę, szkołę, które chce reprezentować.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian.

