KOMUNIKAT TECHNICZNY
Z MAPĄ PO ZARZEWIE
Sobota, 24 września 2022
1. Organizator:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zarzew”,
Dom Kultury „Zarzewie”,
Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś” Łódź
2. Program
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
9.30 – początek pracy biura zawodów
10.15 – omówienie zasad (w okolicy startu)
10.30 – start pierwszego zawodnika
12.30 - planowane zakończenie (godzina może ulec zmianie)
3. Centrum Zawodów
Szatnia dla zawodników i toalety – Dom Kultury
„Zarzewie” ul. Leopolda Tyrmanda 4:
https://goo.gl/maps/vXSgyX2CC2pbaE2Y9
Biuro zawodów - okolice paczkomatu, ul. Leopolda
Tyrmanda 4, GPS: N 51°44'44.4" E19°30'02.8".
W przypadku bardzo złej pogody biuro może zostać
przeniesione do budynku Domu Kultury.
Biuro zaczyna pracę o 9.30. Radzimy zawodnikom
przyjść wcześniej niż na sam start, żeby na spokojnie
odebrać chipa i się przygotować.
Parking – na osiedlowych uliczkach.
4. Start i meta
Rozgrzewać można się tylko na żółtym terenie –
zgodnie z mapką. Nie wchodzimy w osiedle!
Start i meta niedaleko Centrum Zawodów – zgodnie
z mapką.
Trójkąt startu będzie w terenie oznaczony banerem
startu i lampionem. Tam rozpoczyna się
właściwą nawigację. Dobieg do trójkąta – 50 m.
Dobieg do mety będzie wyznakowany od punktu 39.
Można go podbić (ma wartość 3 pkt.), ale nie jest to obowiązkowe. Mapy nie będą zabierane na mecie.
Prosimy o zachowanie zasad fair-play i niepokazywanie ich pozostałym startującym.
Z mety należy udać się do biura celem odczytu wyniku z chipa.
5. Teren
Teren miejski z osiedlem bloków mieszkalnych z otwartymi terenami zielonymi oraz parkingami.
UWAGA!
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na wszystkich osiedlowych uliczkach!
Biegnący zawodnik w zderzeniu z autem ma niewielkie szanse.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Zarzew”

Dom Kultury
„Zarzewie”

Obowiązuje bezwzględny zakaz biegania po obszarach oznaczonych na mapie kolorami oliwkowymi
i różowymi. Legenda z ważniejszymi symbolami będzie z tyłu mapy. Proszę zwrócić szczególną uwagę
na obiekty, przez które nie można przechodzić.
6. Trasy
Zawodnik dostaje mapę z narysowanymi na niej Punktami Kontrolnymi (PK). Punkty mają różną wartość:
te z numerami 31-39 są po 3 pkt., 40-49 po 4 pkt., a 50-58 po 5 pkt. Sumaryczna wartość wszystkich PK na
mapie wynosi 112 pkt. UWAGA! Zawodnik NIE MUSI znajdować wszystkich PK, które ma na mapie! Musi
zebrać Punkty, których wartość będzie wynosiła tyle ile w poniższej tabeli (zależnie od kategorii):
KATEGORIA

Suma punktów
do zebrania

Krótka Kobiety

45 pkt.

Krótka Mężczyźni

50 pkt.

Długa Kobiety

80 pkt.

Długa Mężczyźni

90 pkt.

Z psem

Rodzinna

50 pkt.
7 dowolnych Punktów
Kontrolnych

To zawodnik decyduje, które Punkty Kontrolne opłaca mu się zebrać i w jakiej kolejności. Dlatego też
długość trasy jest uzależniona od jego wyboru.
LIMIT CZASU dla wszystkich kategorii – 60 MINUT.
Wygrywa ta osoba w kategorii, która zbierze wymaganą sumę punktów w najkrótszym czasie.
7. Potwierdzanie PK
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu systemu potwierdzania punktów kontrolnych
SPORTident. W przypadku problemów z działaniem stacji SI, zawodnik ma obowiązek
zaliczenia punktu poprzez podbicie perforatora (jeśli takowy jest dostępny). Szczególne przypadki
będą rozpatrywane indywidualnie przez Sędziego Głównego. W razie kradzieży punktu, należy
pokonywać swoją trasę dalej i niezwłocznie zgłosić to na mecie. Punkty kontrolne wyposażone będą
w stojaki ze stacjami oraz lampionami.
8. Wpisowe
Brak opłaty startowej.
Zgubienie chipa – 120 zł.
9. Procedura startu
Zawodnik może wystartować w dowolnym czasie między 10.30 a 11.15.
Przed wejściem do boksu zawodnik musi wyczyścić chipa w stacji CLEAR. W pierwszym boksie zawodnik jest
odhaczany na liście oraz sprawdzany jest jego chip (CHECK). Po minucie przechodzi do kolejnego boksu,
w którym OD RAZU dostaje mapę. Może się z nią zapoznać i wybrać punkty, na które chce biec. Przez cały
czas pobytu w boksach startowych sędziowie służą pomocą odnośnie mapy i trasy. Po minucie zawodnik
startuje z puszki startowej.
10. Świadczenia
W Centrum Zawodów, po odczytaniu wyniku z chipa, na każdego zawodnika czekać będzie dyplom
uczestnictwa, owoc oraz woda, a na psiaki - smakołyk. Herbata będzie dostępna w Domu Kultury
„Zarzewie”.

O godz. 12:30 planowane jest zakończenie. Podana godzina jest orientacyjna i może ulec zmianie
(w zależności od ilości zawodników).
Miejsca 1-6 (w kategoriach Krótkiej K i M, Długiej K i M, oraz Z psem): dyplom i nagroda.
Dla wszystkich dzieci z kategorii rodzinnej – dyplom oraz upominek.
11. Uwagi
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.
XV.

Niedaleko Centrum Zawodów do dyspozycji będą toalety.
W biurze będzie możliwość zdeponowania, na czas biegu, cennych rzeczy (na własną odpowiedzialność)
Na mocy pozostają wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie zawodów. Każdy startujący
zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności do zachowania ostrożności i biegania na własną
odpowiedzialność, bez możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności organizatora.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i nie ponosi kosztów ubezpieczenia
indywidualnego, które zaleca każdemu startującemu.
Organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas imprezy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów.
Każdy opiekun odpowiada za swojego psa, jego zachowanie i ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
Pies na terenie zawodów musi być prowadzony na smyczy.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozumieniem ustawy
dla celów związanych z imprezą.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjnoreklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników zawodów
jest Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś”, ul. Janosika 136, 92-108 Łódź. Dane osobowe uczestników
przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością Klubu i
nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w zawodach, obejmuje także publikację imienia i
nazwiska, klubu uczestnika z nazwą miejscowości, gdzie zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany
będzie projekt.
W sprawach spornych dotyczących zawodów ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższych punktów w szczególnych wypadkach.

