Organizator:
Fundacja Promowania Sportu
Ul. Zwycięstwa 273D
75-653 Koszalin
info@velobaltic.pl
Patronat:
Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Plac Wolności 1
78-200 Białogard
Wniosek realizowany z Otwartego Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej
Cele imprezy:
1. Podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy
oraz pracowników wojska.
2. Poprawę sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas
mundurowych oraz zrzeszonej w proobronnych organizacjach pozarządowych.
3. Podniesienie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć
o charakterze sportowo-obronnym.
4. Popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród ludności cywilnej.
5. Promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród członków
proobronnych organizacji pozarządowych.
6. Popularyzacja biegów na orientację jako doskonałą formę kształtowania sprawności fizycznej
i umysłowej.
7. Promowanie pozytywnych wartości kształtowanych przez sport wśród uczestników
i obserwatorów wydarzenia.
8. Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych i miłości do ojczyzny u dzieci, młodzieży
i dorosłych.
9. zwiększenie świadomości wśród uczestników wydarzenia na temat roli polskich sił zbrojnych
i podziemia antykomunistycznego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Termin:
1. Marszobieg na orientację dla Niepodległej na dystansie 5, 10 i 15 km odbędzie się
11 listopada 2021 roku (czwartek)
Program Marszobiegu na orientację dla Niepodległej.
8:00 – 9:45
9:45
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

– przywitanie uczestników, zapisy w biurze zawodów, odbiór numerów startowych.
– odprawa techniczna dla tras 5, 10 i 15 km
– rozdanie map i start dla wszystkich tras
– zakończeniu trasy 5 km
– wyniki i dekoracja zwycięzców dla trasy 5 km
– zakończenie trasy 10 km
– wyniki i dekoracja zwycięzców trasy 10 km
– zakończenie trasy 15 km
– wyniki i dekoracja zwycięzców trasy 15 km
– Zakończenie zawodów

Gorący posiłek będzie wydawany od godziny 12:00

Trasa:
Start i meta marszobiegu znajduje się na Strzelnicy LOK w Białogardzie. Na trasie znajdują się punkty
kontrolne (PK) zlokalizowane w charakterystycznych miejscach. Trasę pomiędzy punktami oraz
kolejność ich zaliczania wskazane zostaną na mapie otrzymanej w chwili startu. Mapę z zaznaczonymi
PK zapewnia organizator. Na pokonanie całej trasy ustalono limit czasowy:
● 5 km – 2 godziny
● 10 km – 3 godziny
● 15 km – 4 godziny
po których meta zostanie zamknięta. Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik marszobiegu ma
bezwzględny obowiązek zameldowania się u organizatorów marszobiegu po ukończeniu marszu.
W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszobiegu należy zgłosić rezygnację sędziemu, na mecie
lub telefonicznie sędziemu marszobiegu. Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od
dalszego udziału w marszobiegu. Osoby znajdujące się na trasie, które nie są w stanie dotrzeć do
mety przed jej zamknięciem mają obowiązek telefonicznego powiadomienia o tym fakcie sędziego
marszobiegu.
Organizator informuje, że fragment trasy przebiega wzdłuż drogi gminnej, gdzie należy zachować
szczególną ostrożność.
Punkty kontrolne:
1. Organizatorzy wyznaczyli 13 punktów kontrolnych dla trasy 5 km
2. 20 punktów kontrolnych dla trasy 10 km
3. 27 punktów kontrolnych dla trasy 15 km.
4. Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie lub
wynikające z zadań lokalizacyjnych
5. PK jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku
6. Punkty kontrolne są zlokalizowane w charakterystycznych miejscach i oznakowane
prostokątnym lampionem o bokach 20–30 cm.
7. Potwierdzenia obecności na punkcie dokonuje się poprzez odbicie perforatorem karty
startowej (w odpowiednim miejscu na karcie).
8. Zespoły, które po zameldowaniu się na linii mety nie będą miały zaliczonych wszystkich PK
zostaną sklasyfikowane niżej niż pozostałe z zaliczonymi wszystkimi PK.
9. Która z drużyn zdobędzie największą ilość punktów w jak najkrótszym czasie ta zwycięży.
10. Kartę startową z potwierdzeniem obecności na punktach kontrolnych należy okazać
do weryfikacji sędziemu na mecie.
11. Kartę startową należy mieć przy sobie przez cały czas trwania imprezy.
Punktacja:
1. W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie
trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
2. -Punkty karne uzyskuje się za:
a. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora
90 pkt
b. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez
organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP), obszaru i zadania
lokalizacyjnego) 60 pkt
c. zmianę kolejności potwierdzeń PK lub wariantu pokonywania trasy (za każdą zmianę)
30 pkt
d. każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
e. każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt

Uczestnictwo:
1. Drużyna może się składać od 3 do 5 osób. Osoby nieletnie startują pod opieką osoby
pełnoletniej. Osoby nieletnie mogą brać udział w marszobiegu wyłącznie pod stałą opieką
przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną
odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki.
Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją.
2. Zespołu startują wyłącznie na dystansie 5 i 10 km, dystans 15 km przewidziany jest dla
uczestników indywidualnych. Minimalny wiek zawodnika na dystansie 15 km to 16 lat.
Wyposażenie Obowiązkowe:
1. wyposażenie każdego zespołu lub uczestnika indywidualnego: kompas, zegarek, wygodne
obuwie, odzież chroniąca przed zimnem i deszczem, telefon komórkowy (naładowany!),
dokument tożsamości każdego z uczestników (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Istnieje
możliwość wypożyczenia kompasu w biurze zawodów, ilość ograniczona.
Koszt uczestnictwa:
1. Zgłoszenie i start w zawodach są bezpłatne.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia odbywa się poprzez stronę velobaltic.pl/bieg podając następujące dane wszystkich
członków zespołu:
● Imię i Nazwisko
● Data urodzenia
● Miejscowość
● Nazwa zespołu
● Nr telefonu kontaktowego w dniu zawodów
Termin zgłaszania upływa 7 listopada 2021 roku
Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy w biurze zawodów.
Uwaga: W razie rezygnacji zgłoszonego zespołu z udziału w marszobiegu, ma ona obowiązek
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Nagrody.
Zespoły i uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I do III otrzymają pamiątkowe zestawy
nagród. Przewidziano również m.in. nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika
marszobiegu. Wszyscy uczestnicy, którzy przekroczyli linię mety otrzymają pamiątkowe
medale.
Dojazd
1. Dojazd do miejsca startu Marszobiegu na orientację dla Niepodległej! jak i powrót z mety we
własnym zakresie.
Postanowienia ogólne Marszobiegu na orientację dla Niepodległej!
1. Marszobieg Na Orientację dla Niepodległej! ma charakter pieszy. Trasę należy pokonywać
idąc lub biegnąc na własnych nogach. Korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji oraz
roweru, łyżworolek itp. jest niedozwolone. Można korzystać z kijków trekkingowych.

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Uczestnicy biorą udział w Marszobiegu na orientację dla Niepodległej! na własną
odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie
będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
4. Organizatorzy nie zapewniają transportu uczestników, którzy rezygnują w trakcie marszobiegu
z kontynuowania marszu.
5. Korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest
niedozwolone.
6. Używanie GPS jest zabronione, kompas i mapa w zupełności wystarczą uczestnikowi o
przeciętnych umiejętnościach orientacji w terenie do dotarcia do wyznaczonych punktów
kontrolnych. Można korzystać z własnych map.
7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadów poza miejscami wyznaczonymi.
8. Zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników marszobiegu przez cały
czas trwania imprezy.
●

wszelkich zauważonych zagrożeniach uczestnik marszobiegu ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić organizatorów telefonicznie lub za pomocą innych
dostępnych środków łączności.

9. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
10. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez
uczestników na tereny stanowiące własność prywatną.
12. Na marszobiegu obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom,
wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów
kontrolnych jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w zawodach.
13. Uczestnictwo w marszobiegu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w
szczególności określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym".
14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Opracowali:
Marcin Bachtiak
Łukasz Kaszuba

