REGULAMIN
XVIII EKSTREMALNEJ
Imprezy na Orientację

„SKORPION 2019”
Skierbieszów, 15 – 17 lutego 2019 r.

I. Organizatorzy
a. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego;
b. Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” Odział Miejski PTTK Lublin.
Kierownik Imprezy: Paweł Szarlip, Organizator InO PTTK nr leg. 7/4/2002
Sędzia główny : Maciej Ligencki
Budowniczowie tras i wszelka nieoceniona pomoc: Marzena Kawałek, Marlena Gogół-Kwiatek,
Agnieszka Ligencka, Anna Adamiak, Aneta Podgórska, Jarosław Bąk, Piotr Kwiatek, Paweł Antoń,
Artur Milanowski.
II. Współorganizatorzy, sponsorzy, patroni medialni.
Urząd Gminy Skierbieszów
MAPPROJEKT
Biuro Turystyczne QUAND
Sport XL
Polar
CDN...
III. Termin i miejsce
Impreza odbędzie się na terenie Działów Grabowieckich w dniach 15-17 lutego 2019.
Baza Imprezy będzie zlokalizowana w miejscowości Skierbieszów (powiat Zamojski, województwo
lubelskie), w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (ul. Zamojska 8).

IV. Cel Imprezy
- poznawanie turystycznych walorów Działów Grabowieckich;
- spotkanie, wymiana doświadczeń i integracja miłośników Imprez (Rajdów) na Orientację;
- sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem;
- zachęcenie do rekreacji i sportu na terenach leśnych;
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości;

- promocja Województwa Lubelskiego;
- propagowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu;
- połączenie umięjetności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
V. Uczestnictwo
W biegu mogą brać udział wszystkie osoby, które:
a. są pełnoletnie (w dniu biegu mają ukończone 18 lat) i mają pełną zdolność do czynności
prawnych;
b. są niepełnoletnie (w dniu biegu mają ukończone 16 lat i przedstawią oświadczenie opiekuna
prawnego – brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach, dokument nie
może być kopią;
c. ich stan zdrowia na dzień 15.02.2019r. w pełni pozwala na udział w biegu;
d. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego zgodnie z instrukcją zawartą na stronie
internetowej imprezy potwierdzając znajomość regulaminu i akceptując go, podpiszą
oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają
zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach
promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy;
e. dokonają opłaty wpisowej oraz odbiorą pakiet startowy;
f. wyposażenie na bieg uczestnik wybiera we własnym zakresie (wyposażenie obowiązkowe - p.XI.d.);
g. zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz
bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora;
h. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair-play i nie stwarzania zagrożenia dla

innych Uczestników;
i. na trasie nie przewiduje się punktów odżywiania. Start/Meta posiłek regeneracyjny dla
każdego zawodnika;
r. punkty medyczne – ratownik na Mecie/Starcie.

VI. Forma i kategorie
Impreza jest długodystansowym Marszem na Orientację, ma ekstremalny charakter głównie
ze względu na długość tras: 20km (15 PK), 50km (25PK) i 100km (35PK). Trasę pokonuje się bez
przerwy.
Limity czasu wynoszą odpowiednio 10, 16 i 28 godzin.
Trasa 50 i 100 km jest zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację http://pmno.pl.
Długość tras jest mierzona najkrótszą drogą, ścieżką, lub linią terenową (wąwóz, koryto rzeki, granica
kultur, itp.).
Start wspólny (masowy – oddzielnie dla każdego dystansu), w dwuosobowych drużynach lub
indywidualnie.
Kategorie:
TK – Kobiety; TM – Mężczyźni; TMix – drużyny dwuosobowe kobieta + mężczyzna.
Podział na kategorie dotyczy zarówno trasy 20, 50 jak i 100 km.
Kategoria zostanie uruchomiona, jeśli w terminie zgłosi się na nią minimum 10 drużyn.
W przypadku niepełnoletnich (w wieku minimum 16 lat) start możliwy jedynie na trasie
20 km w drużynie z dorosłym opiekunem. Dodatkowo osoby niepełnoletnie są zobowiązane do
posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na start w SKORPIONIE
2019 - XVIII Ekstremalnej Imprezie na Orientację. Musi się w nim znajdować oświadczenie, że
zaznajomili się oni z regulaminem Imprezy i akceptują postanowienia w nim zawarte. Osoby
niepełnoletnie bez w/w zezwolenia zostaną pozbawione prawa startu w Imprezie, mimo wpłacenia
wpisowego (wpisowe nie podlega zwrotowi w takich przypadkach).
VII. Mapy
Mapy topograficzne, kolorowe w skali 1:50 000, bez przekształceń. Aktualność: 1974-1979r.
VIII. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia do 10 lutego 2019 – formularz zgłoszeniowy dostępny na STRONIE PMnO.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik: pawelszarlip@wp.pl, tel. 502784512.
Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ino.lublin.pttk.pl/skorpion
Wpisowe należy wpłacać na konto:

66 1750 0012 0000 0000 4002 8196
Organizacja Środowiskowa AZS województwa lubelskiego
ul. Filaretów 44 Lublin
Uwaga w tytule przelewu należy wpisać: Skorpion 2019, imiona i nazwiska osób,
których dotyczy wpisowe.
Zgłoszenie bez wpisowego jest nieważne. O przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego.
Limit zgłoszeń 200 osób.
Uwaga!!! Zgłoszenia po 10.02.2019 wymagają bezpośredniego uzgodnienia z kierownikiem.
Tabela opłat za jednego uczestnika dla tras 20 i 50 km.
Wpisowe
do 10 lutego 2019
Normalne

po 10 lutego 2019

Bez koszulki

Z koszulką

Bez koszulki

Z koszulką

65 PLN

100 PLN

75 PLN

110 PLN

Członkowie OM PTTK Lublin;
Pracownicy Biura Turystycznego
QUAND.
Członkowie KInO Inochodziec;
Osoby zasłużone przy organizacji
EInO SKORPION.

40 PLN

75 PLN

50 PLN

85 PLN

Start
bezpłatny

35 PLN

10 PLN

45 PLN

Tabela opłat za jednego uczestnika dla trasy 100 km.
Wpisowe
do 10 lutego 2019
Normalne
Członkowie OM PTTK Lublin;
Pracownicy Biura Turystycznego
QUAND.
Członkowie KInO Inochodziec;
Osoby zasłużone przy organizacji
EInO SKORPION.

po 10 lutego 2019

Bez koszulki

Z koszulką

Bez koszulki

Z koszulką

75 PLN

110 PLN

85 PLN

120 PLN

50 PLN

85 PLN

60 PLN

95 PLN

Start
bezpłatny

35 PLN

20 PLN

55 PLN

Wycofanie się z uczestnictwa należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi Imprezy mailowo oraz
„wypisać się” z trasy na stronie STRONIE PMnO.
W przypadku wycofania się z uczestnictwa po 10.02.2019 wpisowe nie podlega zwrotowi.
IX. Świadczenia
a. komplet map dla każdego uczestnika;
b. 2 noclegi (warunki turystyczne – niezbędne: karimata i śpiwór);
c. ciepły posiłek po powrocie z trasy do bazy (dwudaniowa obiadokolacja);
d. dla najlepszych dyplomy, medale lub puchary;
e. potwierdzenie punktów do Odznaki InO (OInO - 1 pkt) i do OTP (około 20, 50 lub 100 pkt.).
X. Ramowy program Imprezy
Piątek, 15. lutego:
- od 16:00 - przyjmowanie uczestników w bazie Imprezy
- 19:15 – odprawa techniczna trasy 100km
- 20:00 – START trasy 100km

Sobota, 16 lutego:
6:00 – 7:00 - przyjmowanie uczestników tras 20 i 50 km
7:15 – odprawa techniczna trasy 50km
8:00 – START trasy 50km
8:20 – odprawa techniczna trasy 20km
9:00 – START trasy 20km
19:00 – Limit czasu trasy 20 km
24:00 – Limit czasu tras 50 i 100 km
Niedziela, 17 lutego:
6:00 – 6:45 - przyjmowanie uwag do wyników
8:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali, dyplomów i upominków
9:00 – zakończenie Imprezy i opuszczenie bazy.
XI. Obowiązki uczestników

a. posiadanie ubezpieczenia NNW;
b. przestrzeganie Karty Turysty - tu prośba o powstrzymanie się od palenia tytoniu i zakaz picia alkoholu
w jakiejkolwiek postaci i zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie tego punktu regulaminu
przez osoby niepełnoletnie;
c. stosowanie się do zaleceń Kierownictwa oraz Zasad Czystej Rywalizacji (m.in. używajmy wyłącznie
map dostarczonych przez organizatorów, nie używajmy telefonów komórkowych ani żadnych innych

środków łączności w trakcie trwania imprezy w sprawach dotyczących trasy, nie używajmy
przyrządów do nawigacji satelitarnej np. GPS (GPS może być używany jedynie
do rejestracji śladu trasy – używanie przyrządów GPS do lokalizacji swojej pozycji
i odnajdywania Punktów Kontrolnych będzie karane dyskwalifikacją);
d. zawodnicy zobowiązani są do posiadania: kompasu, latarki i apteczki pierwszej pomocy (jedna
apteczka na drużynę), odblasków lub światła pulsującego czerwonego - poruszanie się po jezdni nocą;
e. osoby nocujące na terenie szkoły powinny posiadać: śpiwór, karimatę oraz obuwie na zmianę.
XII. Postanowienia końcowe
a. uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;
b. zakazujemy poruszania się na przełaj po obsianych polach uprawnych!!!
c. dopuszczamy poruszanie się po miedzach;
d. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
e. Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby (drużyny) łamiące powyższe ustalenia;
f. organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w bazie Imprezy;
g. Kierownictwo Imprezy ma prawo odwołać imprezę bez podania przyczyny;
h. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy.
XIII. Wizerunek
Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego
wizerunku w następujących formach:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie;
b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera
w zakresie jego udziału w imprezie;
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach
społecznościowych, na plakatach i bilbordach;
g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
XIV. Ochrona danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
b. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia
i miejscowości, w której zamieszkuje lub klubu, który reprezentuje, celem opublikowania listy
startowej a także wyników biegu, w którym startował.
c. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z zasadami określonymi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
i uzupełniania.
e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych,
uniemożliwia udział w biegu.

Serdecznie zapraszamy!

