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1. CELE IMPREZY







Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
Wyłonienie najlepszych zawodników w marszu i rowerowej jeździe na orientację,
Wymiana doświadczeń między sympatykami imprez na orientację,
Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
Promocja powiatu mińskiego i Mińska Mazowieckiego.

2. TERMIN I MIEJSCE
21 listopada 2015, teren powiatu mińskiego, bazę imprezy zlokalizowano w Mazowieckim Siole
"Julianówka" w Julianowie/k Mińska Mazowieckiego,www.julianowka.com.pl
3. ORGANIZATOR
 KS Barakuda, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56, tel.603701960, tomkap74@o2.pl
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56,
tel. 25 7527513, imprezy@mosir.org.pl, www.mosir.org.pl
 www.facebook.com/nawigator.maraton
4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY




Kierownik rajdu: Sebastian Reczek
Sędzia główny i budowniczy tras: Tomasz Radomiński
Biuro zawodów: Justyna Radomińska

5. UCZESTNICTWO
 Każdy zawodnik deklaruje udział w jednym z organizowanych biegów,
 Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie:
- oświadczenia uczestnika zawodów w przypadku osoby pełnoletniej
- oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika zawodów w przypadku osoby niepełnoletniej
 Podpisanie oświadczenia oznacza, iż zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w dniu imprezy w biurze zawodów),
 Dane przekazane w oświadczeniu będą weryfikowane w biurze zawodów na podstawie
dokumentu ze zdjęciem wskazanego w oświadczeniu,
 W Imprezie prawo startu mają wyłącznie te osoby, które do dnia 21 listopada 2015 ukończą
16 rok życia. Osoby niepełnoletnie z przedziału wiekowego 16-18 lat muszą posiadać
zgodę/oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu, które musi zostać
podpisane przez wyżej wymienione osoby wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu,
6. TRASY NA X TINO NAWIGATOR
 TRASA PIESZA 25 km (TP25): 25 km w 6 godzin,
charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km, kolejność potwierdzania punktu kontrolnego (PK)
obowiązkowa.
 TRASA PIESZA 50 km (TP50): 50 km w 12 godzin,
charakterystyka trasy: 50 km, SCORELAUF kolejność potwierdzania PK dowolna.
Trasa w ramach Pucharu Polski w Maratonach na Orientację.
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 TRASA ROWEROWA 75 km (TR75): 75 km w 9 godzin,
charakterystyka trasy: 75 km, SCORELAUF kolejność potwierdzania PK dowolna.
TRASA MIESZANA (TM75): 25 km pieszo + 50 km rowerem w 12 godzin,
charakterystyka trasy: 1 pętla 25 km pieszo – kolejność potwierdzania PK obowiązkowa,
następnie 50 km rowerem – kolejność potwierdzania PK dowolna – SCORELAUF.
7. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
 Zawodnicy zmierzają do mety non-stop, a ewentualne przerwy wliczane są do wyniku zawodów.
Trasy wyznaczone będą w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem zawodników
jest pokonanie całej trasy przy użyciu mapy topograficznej w skali 1: 50 000 i opcjonalnie według
specjalistycznej do biegów na orientację w skali 1: 15 000. Zadaniem uczestników jest
potwierdzanie poszczególnych punktach kontrolnych; punkty kontrolne należy zaliczać w zadanej
przez organizatora kolejności. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację na karcie
startowej. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodnika. Organizator
ma prawo nakazać pokonanie znakowaną trasą, drogi między punktami kontrolnymi. W takim
przypadku trasa wyznaczona będzie na mapie,
 Wszyscy zawodnicy poszczególnych tras startują jednocześnie,
 Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie lub w grupach, obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
 Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu,
 Na terenie rezerwatów przyrody dozwolone jest poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach,
z uwzględnieniem ich kierunkowości,
 Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu; obowiązuje nakaz przestrzegania
przepisów ppoż.,
 Obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach,
biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność,
 Pozostawianie śmieci na trasie zawodów jest zabronione. Wszelkie odpadki należy wyrzucać
wyłącznie do specjalnych koszy na odpady,
 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie podczas trwania zawodów sprawnego
telefonu komórkowego i dokumentu tożsamości.
8. ZGŁOSZENIA
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania w formie elektronicznej formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie Imprezy.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do 1 listopada 2015 roku
obowiązuje promocyjna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając
elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Od 2 do 18 listopada 2015 roku
obowiązuje normalna opłata rajdowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając
elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Od 19 listopada 2015 roku
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obowiązuje wyższa opłata rajdowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem,
w Biurze Zawodów (wszelkie opłaty tylko gotówką).
Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty rajdowej zgłoszenie jest nieważne.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty rajdowej na konto organizatora, uczestnik otrzymuje numer
startowy. W Biurze Zawodów, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają deklarację i
oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu Imprezy. Osoby niezgłoszone wypełniają cały
formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu Imprezy.
Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Zawodów.
9. OPŁATY STARTOWE
Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)




Pierwszy termin - do 01.11.2015
Drugi termin - od 02 do 18.11.2015
Termin ostateczny - po 19.11.2015

Oznaczenie

Trasa

Pierwszy
termin

Drugi
termin

Termin ostateczny

TP25
TP50

Piesza 25km
Piesza 50km

50 zł
50 zł

60 zł
60 zł

80 zł
80 zł

TR75

Rowerowa 75km

50 zł

60 zł

80 zł

TM75

Mieszana 75km

50 zł

60 zł

80 zł

 Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto: KS Barakuda Mińsk
Mazowiecki, ul Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Bank Spółdzielczy/o Mińsk
Mazowiecki 08 9226 0005 0010 1625 2000 0010
 Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „NAWIGATOR + NAZWISKO +
TRASA (TP25/50/TR75/TM75)”
 Opłatę rajdową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.
11. RAMOWY PROGRAM RAJDU




20 listopada 2015 (piątek)
o od 19.00 przyjmowanie uczestników korzystających z noclegów,
o 19.00 - 22.00 praca Biura Zawodów,
21 listopada 2015 (sobota)
o 06.00 - 10.00 praca biura zawodów,
o 08.00 start trasy pieszej i mieszanej TP50 i TM75 (etap pieszy),
o 09.00 start trasy rowerowej TR75,
o 10.00 start trasy pieszej TP25,
o 16.00 meta trasy pieszej TP25,
o 18.00 meta trasy rowerowej TR75,
o 20.00 meta trasy pieszej i mieszanej TP50 i TM75,
4

20.30 uroczyste zakończenie X TInO "Nawigator" w Bazie Imprezy,
22 listopada 2015 (niedziela)
o do 09.00 opuszczenie miejsc noclegowych przez osoby korzystające z możliwości noclegu.
o



10. WYŻYWIENIE
 Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w ramach biesiady w Bazie Imprezy, wydawany
w sobotę 21 października 2015 w godzinach 16.00 – 22.00. Dodatkowo dostępna będzie gorąca
kawa i herbata oraz woda mineralna.
11. NOCLEGI
 Uczestnicy mają możliwość zamówienia noclegów w Bazie Imprezy, dostępne są 24 miejsca
w domkach, ogrzewane pokoje 3-osobowe z węzłem sanitarnym w cenie 35 PLN za noc,
 Dodatkowo istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na podłodze w Szkole
Podstawowej w Marianice zlokalizowanej ok 2 km od Bazy Imprezy. Organizatorzy nie
zapewniają materaców ani śpiworów.
 Potrzeby noclegowe zgłaszamy w formularzu zgłoszeniowym, opłatę za nocleg w domkach
dokonujemy w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
12. KOMUNIKACJA
 W dniu zawodów zostanie zorganizowana transport zintegrowany z połączeniami kolejowymi
z Warszawy i Siedlec z dworca kolejowego w Mińsku Mazowieckim do Bazy Imprezy . Na terenie
bazy wyznaczone będą parkingi dla pojazdów. Szczegóły podane zostaną w Komunikacie
Technicznym.
 Zapotrzebowanie na transport zgłaszamy w czasie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym.
13. NAGRODY





Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal,
Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają dyplomy
i puchary z podziałem na płeć,
Medale, puchary i dyplomy należy odebrać podczas zakończenia imprezy,
Wśród osób obecnych na zakończeniu Imprezy zostaną rozlosowane upominki i nagrody,

14. ŚWIADCZENIA STARTOWE











Możliwość uczestnictwa w Imprezie,
Pamiątkowy medal,
Dwa noclegi w Szkole Podstawowe w Mariance w warunkach turystycznych (należy posiadać
własny śpiwór i karimatę),
Transport osób z Mińska Mazowieckiego do bazy imprezy w dniu 21.11.2015 (nie ma możliwości
przewozu roweru),
Jeden ciepły posiłek regeneracyjny w ramach biesiady, gorąca kawa i herbata w Bazie Imprezy,
Komplet map (w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych,
Przechowalnie bagaży i rowerów, toalety, prysznice w Bazie Imprezy,
Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Imprezy,
Okolicznościowy numer startowy,
Numer startowy na rower (trasy rowerowa i mieszana),
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15. RUCH DROGOWY










Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego,
Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych jadący rowerem powinni poruszać się prawą
stroną drogi, zaś uczestnicy idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi
w przypadku braku chodników,
Od zmierzchu do świtu uczestnicy zobowiązani są nosić elementy odblaskowe zgodnie
z Kodeksem Drogowym,
Za kolizje i wypadki podczas imprezy 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 imprezy.

16. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
 Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Imprezy, a podpisując stosowne
oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez KS Barakuda i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami),
 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy),
 Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego
w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu
organizatora,
 Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną
i udostępniają w tym celu swój 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).
17. POSTANOWENIA KOŃCOWE








Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania z ważnych przyczyn,
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród,
Zgłoszenie w Biurze Zawodów w trakcie trwania Imprezy nie gwarantuje otrzymania pełnych
świadczeń,
W Biurze Zawodów podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty
startowej w przypadku ewentualnych niejasności oraz braku na listach startowych,
W Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu
tożsamości celem weryfikacji danych uczestnika,
Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Zawodów w trakcie trwania Imprezy traci prawo
do opłaty startowej i wszystkich świadczeń,
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Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie
trwania Imprezy z kontynuowania przebycia tras. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości
Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy aczkolwiek czas oczekiwania
na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną
Organizatora,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na Imprezę i w czasie powrotu z niego,
Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC),
Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb
ważnego dowodu tożsamości,
Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów),
Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w przypadku stwierdzenia przez
obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz
w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
Opiekun prawny/uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach
spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy
uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik,
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą uczestnicy nie mogą występować
z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub
z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy,
Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wszystkie dane personalne
i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do deklaracji i oświadczeń są kompletne
i zgodne z prawdą,
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
Organizatora w czasie trwania Imprezy,
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu Imprezy organizator nie odpowiada,
Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące,
a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach,
Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z Imprezy ze swoim
wizerunkiem w Internecie, prasie i telewizji,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników
na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych,
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz
każdej innej napotkanej na swojej trasie i Bazie Imprezy,
Na trasach mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne
niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii
uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje, co do
pokonania tychże odcinków,
Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad
współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych
oraz osób z zespołu organizacyjnego Imprezy. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani
zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Imprezy,
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Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
Organizatora, jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak
i osób trzecich. Podpis uczestnika na deklaracji i oświadczeniu potwierdza zapoznanie się
z warunkami Regulaminu Imprezy,
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast
interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu.
W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Rajdu jest decyzją
ostateczną,
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika,
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

20. KOMUNIKAT TECHNICZNY



Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 15 listopada 2015 roku na stronach Imprezy.
Polecamy śledzić także nasz profil www. facebook.com/nawigator.maraton

Organizatorzy
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