REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGU NA ORIENTACJĘ
Zielony Wrocław 2017
1. Cele zawodów





popularyzacja sportu, a w szczególności imprez biegowych na orientację, które
wymagają nie tylko przygotowania fizycznego, ale w szczególności wiedzy
i umiejętności z zakresu nawigacji w terenie,
zachęcenie mieszkańców Wrocławia do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu w gronie swoich rówieśników,
popularyzacja ciekawych miejsc we Wrocławiu, zarówno licznych parków miejskich
jak i osiedli oraz znanych budynków sportowo-kulturalnych,
promocja 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 odbywających
się we Wrocławiu.

2. Organizator
Zielony Wrocław 2017 jest organizowany przez Dolnośląski Związek Orientacji
Sportowej, z siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3, 50 - 529 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000058079, NIP: 899-244-94-79, REGON: 931933343 oraz Wojskowy Klub Sportowy
"ŚLĄSK" z siedzibą przy ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, NIP 896-000-44-49, KRS
0000159810, REGON 000796720.
3. Terminy i miejsca zawodów
Zielony Wrocław 2017 to zawody w Biegu na Orientację przeznaczone dla mieszkańców
Wrocławia, rozgrywane w cyklu letnim i obejmujące 5 etapów odbywających się od kwietnia
do października, rozgrywanych po jednym etapie w miesiącu, z przerwą w miesiącach lipiec
i sierpień.
Miejscem rozgrywania zawodów są m. in. wrocławskie parki, tereny osiedli mieszkalnych,
ciekawe i znane turystycznie budynki lub zabytki Wrocławia. Szczegóły dotyczące miejsca
i terminu zawodów podane zostaną w biuletynie informacyjnym, który ukazuje się na stronie
www.bno.pl na około tydzień przed zawodami.
4. Uczestnictwo
-

-

zawody podzielone są na kategorie: A, B, C, D, MIX, Liga Szkół The World Games
2017
dla kategorii Liga Szkół The World Games 2017 obowiązuje oddzielny regulamin
znajdujący się na stronie www.bno.pl
szczegółowy opis kategorii zamieszczony jest w biuletynie technicznym ukazującym
się przed każdym etapem zawodów
zgłoszenia uczestników dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.bno.pl,
zawodnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką
nauczyciela lub osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna
prawnego,
każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

-

-

organizator maksymalizuje bezpieczeństwo uczestników poprzez specjalne
projektowanie tras, które w szczególności omijają miejsca niebezpieczne, oraz
zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów,
organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników,
a w szczególności za ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania
sportu oraz za bezpieczeństwo na trasie.

5. Trasy, mapy
-

Mapa użyta do projektowania trasy jest mapą wykonaną według standardów ISSOM
2007 dla sprinterskich map do Biegu na Orientację,
forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami
potwierdzanymi według zadanej kolejności,
wyboru trasy (A, B, C, D, MIX) dokonuje się w formularzu zgłoszeniowym lub w
przypadku ewentualnej zmiany - najpóźniej 24 godziny przed zawodami,
szczegóły dotyczące długości tras, ilości punktów kontrolnych i innych
nadzwyczajnych sytuacji występujących na trasie (przebieg obowiązkowy, punkt
widokowy) podane zostaną w biuletynie informacyjnym, który ukazuje się na stronie
www.bno.pl na około tydzień przed zawodami.

6. System potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (SI)
-

-

Na trasach wszystkich kategorii wykorzystywany jest system elektronicznego
potwierdzania obecności na punktach kontrolnych tzw. SportIdent (SI),
każdy uczestnik startuje z kartą/chipem SI, która służyć mu będzie do potwierdzania
punktów kontrolnych na trasie,
na każdego uczestnika/drużynę przypada jedna karta/chip SI,
dopuszcza się startowanie z własnym chipem (lub kartą); numer chipa podaje się
wraz ze zgłoszeniem zawodnika,
organizator zapewnia możliwość wypożyczenia karty/chipa SI w biurze zawodów za
dodatkową opłatą 2 zł,
uczestnik jest odpowiedzialny za wyczyszczenie karty/chipa (stacja “CLEAR”
umiejscowiona w strefie startu), a po biegu za sczytanie karty/chipa w punkcie SI
oraz zwrócenie karty/chipa do obsługi biura zawodów w niepogorszonym stanie
technicznym,
zgubienie lub zniszczenie karty/chipa wiąże się z opłatą w wysokości 100 zł.

7. Zgłoszenia








formularz zgłoszeniowy uruchamiany jest na około 10 dni przed zawodami,
ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa w niedzielę przed
terminem zawodów,
organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń; po tym terminie drukowane
zostają mapy w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszeń,
ewentualne zmiany osobowe związane z zawodnikami/drużynami lub wybraną trasą
mogą być dokonane na 24 godzin przed zawodami,
w biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika/drużyny
lub dopisaniem nowych zawodników/drużyn; nie dopuszcza się zmian zawodników
pomiędzy drużynami oraz wybraną trasą,
zgłoszenie uczestnika po upływie terminu zgłoszeń nie gwarantuje otrzymania
pełnych świadczeń,
opiekun zapewnia zgody od rodziców oraz dyrekcji szkoły na wyjście uczniów na
zawody.

8. Opłaty



opłaty za start dla wszystkich zawodników poszczególnych kategorii określony jest w
biuletynie technicznym
uczestnicy dojeżdżają na zawody na własny koszt.

9. Zmiana trasy




zawodnicy mogą dokonać zmiany trasy najpóźniej na 24 h przed zawodami,
każdy uczestnik ma możliwość zmiany kategorii na inną dostępną na zawodach,
w przypadku zmiany kategorii należy wysłać maila na adres podany w biuletynie
technicznym oraz wnieść opłatę startową obowiązującą w danej kategorii.

10. Rezygnacja, zmiana drużyny
Wszelkie kwestie związane ze zmianą drużyn przez uczestników kategorii MIX
można dokonać tylko na dzień przed zawodami, wysyłając maila na adres dostępny w
biuletynie technicznym zawodów.
11. Program zawodów
Szczegóły dotyczące programu zawodów podane zostaną w biuletynie
informacyjnym, który ukazuje się na stronie www.bno.pl na około tydzień przed zawodami.
Biuro zawodów zamykane jest wraz z momentem startu pierwszego zawodnika.
12. Wyniki, nagrody









po każdym etapie na stronie www.bno.pl ukazują się oficjalne wyniki,
po każdym etapie zawodów wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody
przekazane przez sponsorów zawodów,
po każdym cyklu zawodów tworzona jest klasyfikacja generalna poszczególnych
kategorii wiekowych,
wyniki końcowe będą ustanowione według kolejności przybiegnięcia na biegu
pościgowym. Lista startowa na ostatni etap będzie stworzona na podstawie trzech
najlepszych wyników spośród czterech etapów. Wyznaczenie minut startowych
będzie odbywać się według schematu: 1 punkt = 3 sekund przewagi. Punkty będą
podliczone według tabeli punktowej:

klasyfikacja prowadzona jest w następujących kartegoriach:
K/M JUNORZY (urodzeni 2001 i młodsi)
K/M SENIORZY (urodzeni 2000 i starsi)
K/M MASTERS (urodzeni 1977 i starsi
Zawodnikowi, który nie będzie sklasyfikowany na jednym z etapów zostanie
przypisane 0 punktów
na trasie D, MIX i LIGA SZKÓŁ TWG 2017 nie będzie prowadzona klasyfikacja
końcowa, ostatni etap będzie rozegrany w formie startu interwałowego



na koniec każdego cyklu zawodów trzech uczestników poszczególnych kategorii
wiekowych zostanie uroczyście udekorowanych.

13. Ruch drogowy






Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas
przekraczania jezdni, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych
poruszających się po chodnikach,
organizator w celu zminimalizowania ryzyka zapewnia rozsądne projektowanie tras
tak, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały one konieczność przekraczania
jezdni,
organizator zapewnia, że na trasach budowanych na cykl zawodów "Zielony
Wrocławt" nigdy nie ma konieczności przekraczania dróg o większym znaczeniu
komunikacyjnym niż osiedlowe drogi asfaltowe,
za kolizje i wypadki podczas zawodów ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego
do zaistnienia zdarzenia,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas
zawodów.

14. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja









Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich
danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych
podanych w zgłoszeniu,
opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz
otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój
numer telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
na potrzeby organizowanych przez Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej imprez
i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Dolnośląskiego Związku
Orientacji Sportowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami),
organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących
udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w
materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio,
telewizja, Internet, materiały graficzne),
uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,
w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych.

15. Postanowienia końcowe






Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne,
niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez
zawodnika,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu,
uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW
i OC),
opiekunowie grup zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie
organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości,



















organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika zawodów, w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku
fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów
niniejszego regulaminu,
uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów,
uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularzy zawodów są kompletne i zgodne z
prawdą,
uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez
uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach
zamkniętych,
zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak
i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze
zawodów,
uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem
wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów,
nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane
przez organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony
uczestnika jak i osób trzecich,
nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

