
Regulamin II Pieszego Rajdu na Orientację - “Poznajemy Okolice Sękowa” 

Trasa 
Trasa rajdu prowadzi po najbliższych okolicach Sękowa i jest wyznaczona za pomocą 10 punktów  
kontrolnych, które należy odnaleźć w terenie. Długość trasy mierzona po najkrótszym wariancie  
przejścia wzdłuż elementów liniowych  (drogi, rowy, granice kultur, tory kolejowe itp.)  wynosi ok. 
12 km. 

Uczestnictwo 
Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw 
nieszczęśliwych  wypadków.  Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  szkody  wyrządzone  przez 
uczestników rajdu wobec osób trzecich, jak również doznane od tych osób. Wchodzenie na tereny 
prywatne na własną  odpowiedzialność. Zaleca się nie niszczyć upraw i nie śmiecić na trasie. 
W rajdzie startują zespoły 1-3 osobowe. W składzie każdego zespołu ze względów bezpieczeństwa 
musi znajdować się minimum jedna osoba dorosła. 

Wpisowe
Wpisowe - płatne na starcie – wynosi 5zł od każdego uczestnika. Wpisowe pokrywa tylko część 
kosztów  organizacji  Rajdu,  reszta  jest  finansowana  ze  środków  otrzymanych  ze  Starostwa 
Szamotulskiego. 

Program Rajdu 
Rajd odbędzie się w niedzielę 29.04.2012r. 
10:00-10:45 - rejestracja zespołów.
10:45-11:00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna. 
11:00            - start zespołów w odstępach dwuminutowych.  
15:00            - ognisko i ciepły posiłek.
16:00            - uroczyste zakończenie imprezy. 

Potwierdzanie punktów kontrolnych 
Na starcie zespoły otrzymają mapę topograficzną z naniesionymi punktami  kontrolnymi oraz ich 
opis  i  kartę  startową.  W  terenie  punkt  kontrolny  (PK)  będzie  oznaczony  biało-czerwonym 
lampionem. Aby potwierdzić zaliczenie punktu kontrolnego należy za pomocą  kolorowej kredki 
zawieszonej przy lampionie przepisać dwuliterowy kod z lampionu w odpowiednie  miejsce na 
karcie startowej. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest potwierdzenie co najmniej 3 PK. Limit 
czasu na pokonanie całej trasy wynosi 4 godziny. W tym czasie należy dotrzeć do bazy  niezależnie 
od  ilości  potwierdzonych  PK.  Za  każde  rozpoczęte  10  minut  spóźnienia  będzie  odliczany  od 
wyniku jeden PK. Limit spóźnień wynosi 30 minut. Po przekroczeniu tego limitu zespół nie będzie 
sklasyfikowany. Ze względów bezpieczeństwa obowiązkiem każdego zespołu jest odmeldowanie 
się w bazie. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna.

Klasyfikacja 
O miejscach zajętych przez zespoły będą kolejno decydować następujące kryteria: 
1.  Liczba zaliczonych punktów kontrolnych. 
2.  Czas pokonania trasy wraz z ewentualnymi bonifikatami. 
Jeśli w składzie zespołu będzie dziecko urodzone w 2000 roku lub młodsze, to w zależności od 
roku urodzenia dziecka zespoły otrzymają następujące bonifikaty czasowe:
2000 – 5  minut,
2001 – 10  minut,
2002 – 15 minut,
2003 – 20 minut,
2004 – 25 minut,



2006 – 30 minut.
Uwaga bonifikaty czasowe są uwzględniane tylko przy wyniku końcowym, nie mają zaś wpływu na 
limit pokonania trasy.

Świadczenia 
Komplet  materiałów startowych,  woda,  drożdżówki.  Na zakończenie  imprezy będzie  ognisko i 
kiełbasa oraz ciepły posiłek dla uczestników. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, 
zaś dla najlepszych przewidziane są skromne nagrody.
  
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

Życzymy przyjemnej zabawy! 


