REGULAMIN
II EDYCJI
„ LAMPIONADA”
Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
Pana Marcina JAKUBOWSKIEGO
w biegach i marszach na orientację
2016R

I.

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS z siedzibą w Maliszewie.

II.

CEL IMPREZY:
 Popularyzacja sportowych imprez na orientację wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych województwa mazowieckiego;
 Promowania aktywności fizycznej;
 Promowanie walorów zdrowotnych dla człowieka podczas aktywności
fizycznej;
 Promowanie Miasta Mińsk Mazowiecki;
 Promowanie Klubu Sportowego KS ACTIVUM SPORTS;
 Wyłonienie najlepszych zawodników podczas rozegranych zawodów;

III.

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin JAKUBOWSKI.

IV.

INSTYTUCJE I OSOBY WSPIERAJĄCE:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki Pan Piotr SERAFIN
Dyrektor ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Pan
Tomasz PŁOCHOCKI.
Harcerstwo Mińsk Mazowiecki.

V.

SPONSORZY:
Hurtownia sportowa net.
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VI.

KLASYFIKACJA
Do klasyfikacji liczone będą tylko i wyłącznie wyniki z I,II,III i IV rund , finał nie
będzie brany pod uwagę! Za:
I miejsce otrzymuje się 100 pkt;
II miejsce 100 – 2 pkt;
III i kolejne 98-1/2/3/4/5/6/7/8 itd

VII.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Budowniczy trasy: Marcin OKRZEJSKI;
Sędzia zawodów: Marcin OKRZEJSKI;
Zabezpieczenie logistyczne: Marcin KACZOREK;
Zabezpieczenie biura zawodów: Krzysztof ZIELIŃSKI;
Fotograf: Radosław WŁODAREK;
Wolontariusze z Harcerstwa.

VIII.

IX.

TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
1) Runda I

03 maja 2016r.,

godz.11:00 Mińsk Mazowiecki;

2) Runda II

22 maja 2016r.,

godz.11:00 Mińsk Mazowiecki;

3) Runda III

29 maja 2016r.,

godz.11:00 Mińsk Mazowiecki;

4) Runda IV

12 czerwca 2016r., godz.11:00 Mińsk Mazowiecki;

5) FINAŁ

26 czerwca 2016r., godz.11:00 Mińsk Mazowiecki;

UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni. Wskazane jest posiadanie
przez każdego zawodnika zegarka i kompasu (busoli) oraz dowodu
osobistego

w

celu

potwierdzenia

tożsamości

uczestnika

i

miejsca

zamieszkania.
 Zegarek ze względu na limit czasu na pokonanie określonej trasy;
 Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną trasą,
którą uczestnik otrzymuje na starcie.
Coś do pisania!!! Chęć zaczerpania aktywności sportowej!!!!Uśmiech!!!!!
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X.

KATEGORIE:
Sportowe ( indywidualne ):
 OPEN M-A

– mężczyźni do 35 lat;

 OPEN M-B

– mężczyźni powyżej 35 lat;

 OPEN K-A

– kobiety do 35 lat;

 OPEN K-B

– kobiety powyżej 35 lat;

 OPEN R

– dorosły plus dziecko do 10 roku życia;

 MP-I

– dzieci szkoły podstawowej ( klasa I-III );

 MP-II

– dzieci szkoły podstawowej ( klasa IV-VI );

 MG

– młodzież gimnazjalna ( klasa I-III )

Turystyczne( indywidualne/zespołowe – 4 os.):
 TP

– bez ograniczeń wiekowych;

 TZ

– bez ograniczeń wiekowych;

Rowerowe:

XI.

 RM-OPEN

– open mężczyźni;

 RK-OPEN

– open kobiety;

KOSZT UCZESTNICTWA:
Wpisowe za udział we wszystkich etapach wynosi:
 85 złotych;
 80 złotych; dla członków PTTK z aktualną składką:
 40 złotych; dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla kategorii OPEN –
R ( za jedną osobę )
Dokonanie

powyższego

wpisowego

gwarantuję

otrzymanie

wszystkich

świadczeń wymienionych w punkcie IX ( Powyższego Regulaminu).
Istnieje możliwość udziału tylko w wybranych rundach jednakże nie
gwarantuję to otrzymania wszystkich świadczeń.
Koszt udziału w jednym etapie wynosi dla osoby dorosłej 10 złotych dla dzieci
i młodzieży szkolnej 5 złotych.
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OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PONIŻSZE
KONTO BANKOWE:
47 2030 0045 1110 0000 0420 1590
W TYTULE WPISUJĄC:
II-LAMPIONADA – IMIĘ I NAZWSKO I KATEGORIA
Opłat należy dokonywać najpóźniej do 25 kwietnia 2016r.
Po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania wpłat za cały cykl

XII.

ŚWIADCZENIA:
 Imienny medal za udział w imprezie**;
 Okolicznościowy kubek;
 Okolicznościowa koszulka ( spersonalizowana - imienna);
 Udział w losowaniu nagród na finale imprezy;
 Woda 0,5 l na każdej rundzie*;
 Kawa i herbata*;
 Owoc na każdej ukończonej rundzie*;
 Niespodzianki w ramach pozyskanych sponsorów.
*osob, które nie zgłoszą się na cały przed rozpoczęciem pierwszej rundy
otrzymują tylko to co jest zaznaczone jedną gwiazdką;
** osoby, które nie zgłoszą się na cały cykl przed rozpoczęciem pierwszej
rudny a wystartują conajmnniej w 3 rundach nie licząc finału otrzymają
imienny pamiątkowy medal za udział w imprezie.

XIII.

NAGRODY:
Za zajęcia I, II, III miejsca w danej kategorii zwycięscy otrzymają puchary oraz
nagrody niespodzianki.
Za miejsca od IV – X imienny dyplom.

XIV.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na www.orienteering.waw.pl zakładka zgłoszenia
Lub
emailowo ksactivumsports@gmail.com wpisując imię i nazwisko datę
urodzenia

miejsce

zamieszkanie-kategorię

oraz

rozmiar

okolicznościowej.
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koszulki

XV.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas zawodów.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,
organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych
odpowiada uczestnik zawodów.
Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie
organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu zawodów.
Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W miarę możliwości organizator zapewni na mecie zawodów ciepły napój lub
wodę.
Startujący odbierając kartę startową godzi się na wszelkie postanowienia
powyższego regulaminu.
Każdy z uczestników obowiązany jest posiadać dowód osobisty celem
potwierdzenia daty swego urodzenia oraz zamieszkania.
Wszelkie sprawy nie uregulowane w regulaminie organizator rozstrzyga
indywidualnie.
Impreza jest w pełni non profit – wpisowe pokrywa koszty całkowite organizacji
imprezy.
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