
 

 

  
 

    
 

 

 
 

REGULAMIN  

RAJD PIESZO - ROWEROWY  
„ROZTOCZAŃSKA TRZYNASTKA” 

 

1. CELE RAJDU: 

 Popularyzacja walorów turystycznych regionu i imprez na orientację jako doskonałej formy 

niekonwencjonalnego wypoczynku, 

 Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na  orientację . 

 Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się kompasem i mapą. 

 

2. NAZWA RAJDU: 

 

„ROZTOCZAŃSKA TRZYNASTKA” 

  

13–to godzinny rogaining wchodzący w kalendarz imprez na orientację LIGAPRO  

oraz 6-cio godzinny w wersji familijnej 

 

3. TERMIN: 

12 lipca 2015r. Kraśnik 

 

4. ORGANIZATOR: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku  

23-200 Kraśnik ul. Koszarowa 10A 

 

5. BAZA RAJDU: 

zostanie podana w osobnym komunikacie 

http://ligapro.pl/


 

6. ZGŁOSZENIA: 

Aby zapisać się na Rajd należy przesłać na adres r13zapisy@o2.pl 
Poniższe dane. 

Imię, nazwisko i wiek uczestnika  

Nazwę trasy na której chcemy startować (P13, P6, R6). 

telefonicznie pod nr 81 825 28 97, 

Albo osobiście w Biurze Biblioteki przy ul. Koszarowej 10A 

Zapisy przyjmujemy do dnia 10.07.2015r 

Po tej dacie nie gwarantujemy pełnych świadczeń. 

 

7. OPŁATA STARTOWA na wszystkie trasy: 

Dla mieszkańców miasta i powiatu Kraśnickiego bezpłatnie 

Dla pozostałych do 03.07.2015r – 20zł 

Po tym terminie do 10.07.2015r -  30zł 

na konto:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku 

55 8717 0009 2001 0005 7727 0001 

lub w biurze MBP w odpowiednim terminie 

Opłata pobierana w celu częściowego zwrotu kosztów organizacji imprezy. 

W przypadku rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. 

 

8. UCZESTNICTWO: 

Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby: 

Które ukończyły 18 lat. 

Osoby do lat 18 mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich.  

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na 

wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w 

Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w Rajdzie.  

 

9. FORMA I KATEGORIE STARTOWE: 

Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.  

Udział samodzielnymi 2 osobowymi drużynami lub indywidualnie.  

Punktacja na wszystkich trasach będzie prowadzona w kategorii kobiet i mężczyzn. Dopuszczamy 

start w liczniejszych niż dwie osoby drużynach, z ograniczeniami w postaci wręczenia maksymalnie 

2 pucharów lub ewentualnych nagród dla drużyny za zdobycie miejsc na podium. 

 

10. TRASY: 

TRASA PIESZA PUCHAROWA (P13) 

Limit czasowy-13 godz. 

 

TRASA PIESZA FAMILIJNA (P6)  

Limit czasowy–6 godz.  

 

TRASA ROWEROWA FAMILIJNA (R6)  

Limit czasowy–6 godz.  

 

11. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 

Każdy z uczestników bądź zespołów na wszystkich trasach otrzymuje przed startem po jednej 

karcie startowej i po jednym komplecie map. Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie na każdej z 

tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK. 

Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik lub zespół otrzymują po odpowiedniej liczbie 

punktów przeliczeniowych. 
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Za PK o numerach: 

 

Od 10 do 19- 1 punkt przeliczeniowy 

Od 20 do 29- 2 punkty przeliczeniowe 

Od 30 do 39- 3 punkty przeliczeniowe 

Od 40 do 49- 4 punkty przeliczeniowe 

Od 50 do 59- 5 punktów przeliczeniowych 

Od 60 do 69- 6 punktów przeliczeniowych 

Od 70 do 79- 7 punktów przeliczeniowych 

Od 80 do 89- 8 punktów przeliczeniowych 

Od 90 do 99- 9 punktów przeliczeniowych 

 

Waga PK zależeć będzie od odległości PK od bazy oraz  stopnia jego trudności. 

 

Wygrywa zawodnik z potwierdzoną największą liczbą punktów przeliczeniowych pomniejszoną o 

ewentualne punkty karne. W przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwu lub więcej 

uczestników zwycięża zawodnik wcześniej przybywający na metę. 

 

Uczestnik zostanie sklasyfikowany w momencie oddania obsłudze biura rajdu karty startowej, a nie 

w momencie przybycia do bazy. W przypadku większej liczby uczestników, którzy w tym samym 

czasie przybędą na metę należy ustawić się w kolejce. 

 

Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu uczestnik będzie karany 2 punktami 

przeliczeniowymi za każdą minutę spóźnienia. 

 

Niesklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie 

potwierdzą żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie 

wrócą na metę do pół godziny po zakończonym limicie czasowym. 

Uczestnicy, którzy podczas rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy/marszu/biegu z 

jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora. 

 

 

12. WYPOSAŻENIE 

. 

Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, kompas, folię NRC, długopis, prowiant i napoje. 

Na trasach rowerowych wyposażenie roweru zgodne z przepisami ruchu drogowego oraz 

podstawowe narzędzia do naprawy oraz licznik kilometrów i kask sztywny. Rower górski lub 

crossowy z oponami przystosowanymi do jazdy w terenie.  

 

13. MAPY: 

Na wszystkich trasach mapy kolorowe 1:25 000 z rozświetleniami okolic PK, możliwe niespodzianki. 

 

14. RAMOWY PROGRAM RAJDU: 

 

11.07.2015 

18:00 – Rozpoczęcie przyjmowania uczestników rajdu 

23:30 – odprawa dla trasy P13 

12.07.2015 

00:00 – wydanie map i start trasy P13  

08:30 – odprawa dla pozostałych tras  

09:00 – wydanie map i start pozostałych tras 

13:30 – zakończenie trasy P13 oraz poczęstunek 

15:30 – zakończenie pozostałych trasy i poczęstunek 

16:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 

13.07.2015 

09:00 – opuszczenie bazy zawodów. 



 

 

15. RUCH DROGOWY: 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

 

16. ŚWIADCZENIA:  

Organizator zapewnia  

 komplet map kolorowych 

 poczęstunek regeneracyjny po zakończeniu rajdu 

 napoje 

 nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii 

 dyplomy/medale dla wszystkich dzieci biorących udział w rajdzie 

 nocleg po zawodach dla osób zamiejscowych w warunkach turystycznych, wymagana 

karimata i śpiwór  

 herbata/napoje w bazie rajdu i punkcie żywieniowym 

 świeże powietrze bez ograniczeń  

 

 

17. DANE OSOBOWE: 

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi osobowymi w 

postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu oraz na publikacje filmów i zdjęć z 

ich wizerunkiem bez roszczeń finansowych. 

 

 

18. POSTANOWENIA KOŃCOWE: 

Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń. 

Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do wszystkich 

świadczeń. 

Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Rajdu uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie 

trwania Rajdu z kontynuowania przebycia tras Rajdowych. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. 

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC). 

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich 

na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia 

wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 

Organizatora w czasie trwania Rajdu. 

Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej. 

Na trasach Rajdu 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 podejmowanie decyzji co do pokonania 

tychże odcinków. 

Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad 

współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych 

oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nieznajomość regulaminu Rajdu 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 formularzu Rajdowym 

potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie. 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Nieprzestrzeganie 

niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. 
 

 


