Regulamin Mistrzostw Bydgoszczy w biegu na
orientację 2022
1.

Cel zawodów
Mistrzostwa Bydgoszczy w biegu na orientację to wydarzenie odbywające się na terenie miasta
Bydgoszczy w celu:

2.

o
o
o
o

popularyzacji orientacji sportowej jako formy aktywnego spędzania czasu;
promowania aktywności fizycznej wśród przyrody;
promocji miasta Bydgoszcz;
umożliwienia sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Organizator
Organizatorem Mistrzostw jest Adventure Sport Marek Galla
oraz HKS Azymut Mochy

3.

4.

Zasady uczestnictwa
o Zawody polegają na pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami kontrolnymi trasy według
przekazanej przez organizatorów mapy do orientacji sportowej.
o W Mistrzostwach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik który: zgłosi uczestnictwo przy
pomocy formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową.
o Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w cyklu samodzielnie pod warunkiem posiadania
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
o Każdy z zawodników wystartować może indywidualnie według kategorii wiekowej:
 K/M 12- (rocznik 2010 i młodsi)
 K/M 15- (rocznik 2007 i młodsi)
 K/M 18- (rocznik 2004 i młodsi)
 K/M otwarta
 K/M 40+ (rocznik 1982 i starsi)
 K/M 55+ (rocznik 1967 i starsi)
o bądź w zespole w jednej z kategorii:
 rodzinna (tworzona z myślą o rodzinach z dziećmi, krótsza, łatwiejsza)
 zespołowa (dłuższa, trudniejsza)
o Udział w zawodach jest dobrowolny. W zawodach uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach i w razie
wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów.
o Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora.
Terminy i miejsce zawodów
Mistrzostwa rozegrane zostaną w terminie 5-6 marca 2022.
Podczas Mistrzostw zostaną rozegrane 3 etapy:

o
o
o

Exploseum - bieg średniodystansowy - 5 marca 2022 - rano
Starówka - nocny sprint - 5 marca 2022 - wieczorem
Fordońskie górki - bieg klasyczny - 6 marca 2022 - rano

Komunikat techniczny z dokładnymi informacjami na temat każdego z etapów podany zostanie przed
zawodami na stronie organizatora http://bno.bydgoszcz.pl/.

5.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę http://bno.bydgoszcz.pl/ do
27 lutego 2022. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miejscu startu.

6.

Opłaty
Opłata startowa za całe mistrzostwa wynosi:

do 31.12do 27.02w bazie
dzieci do lat 15 40 zł
50 zł
60 zł
pozostali
80 zł
100 zł 120 zł
Opłata startowa za jeden etap wynosi:

do 31.12 do 27.02 w bazie
dzieci do lat 15 15 zł
20 zł
25 zł
pozostali
30 zł
40 zł
50 zł
Dzieci do lat 4 startują za darmo.
Opłat można dokonać przez system zapisów lub przelewem na konto.
Konto organizatora:
mBank 50 1140 2004 0000 3602 8053 5585
Adventure Sport Marek Galla
ul. Kurpińskiego 1/2
85-096 Bydgoszcz
Tytuł: BMistrzostwa + kategoria + imię i nazwisko/nazwa drużyny
Opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku zmiany terminu biegu bądź jego odwołania każdy z
uczestników zostanie poinformowany o możliwości zwrotu opłaty bądź przełożenia jej na inny termin.
7.

Zwycięzcy
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej z kategorii, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Zwycięzcą Mistrzostw w każdej z kategorii zostaje osoba, która uzyska najniższy łączny czas z
wszystkich etapów.
W kategorii otwartej wyłonimy również 3 najlepszych zawodników i zawodniczki z miasta Bydgoszcz i
powiatu bydgoskiego.
W kategorii rodzinnej do rankingu Mistrzostw brane będą drużyny w których składzie znajdzie się
przynajmniej jedno dziecko do lat 15.

8.

Klasyfikacja sprinterska
Podczas Mistrzostw zostaną wyłonieni najlepsza sprinterka i sprinter.
Do klasyfikacji liczyć się będzie suma straty czasu do najlepszego zawodnika na odcinku od ostatniego
punktu do mety z wszystkich etapów.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach głównych nie będą brani pod uwagę przy wyłanianiu najlepszego
sprintera i sprinterki.

9.

Wręczenie nagród
Podsumowanie Mistrzostw oraz oficjane wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego z
etapów. Konkretne miejsce i czas wręczenia nagród podane zostaną na stronie przed Mistrzostwami.

10. Świadczenia
Każdy z zawodników otrzyma:

o
o
o
o

Kolorową, wodoodporną mapę wg standardu IOF;
Zwrotny chip do pomiaru czasu;
Wodę i herbatę na mecie;
Chustę wielofunkcyjną (pierwsze 400 osób zgłoszonych i opłaconych na wszystkie 3 etapy)
11. Środki ochrony - COVID 19

o

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zaleceń związanych z ochroną przeciw
COVID 19. Szczegółowe zalecenia podane zostaną w komunikatach przed każdym z
wydarzeń.
o Każdy uczestnik, który ma jakiekolwiek objawy zakażenia zobowiązany jest zrezygnować z
udziału w wydarzeniu.
o Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie
wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
podczas wydarzenia.
12. Ochrona danych osobowych
o Dane osobowe uczestników "Mistrzostw Bydgoszczy w biegu na orientację 2022" będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
o Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej w związku z udziałem w cyklu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
o Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w
celu promocji "Mistrzostw Bydgoszczy w biegu na orientację 2022" oraz cyklu „Bydgoszcz na
Orientację” i dokumentowania zawodów.
o Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
o Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w "Mistrzostwach
Bydgoszczy w biegu na orientację 2022". Zgłaszając się do zawodów uczestnik wyraża zgodę i
zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji e-mail o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
13. Postanowienia końcowe
o zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
o obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
o organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
o uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na
własną odpowiedzialność;
o uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach;
o organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach;
o młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
o dopuszcza się start z psem, który posiada aktualne zaświadczenie o szczepieniu i nie ma
zdrowotnych przeciwwskazań do tego rodzaju aktywności fizycznej. Podczas trwania zawodów
oraz na starcie i mecie zabronione jest puszczanie psa luzem.

