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A. Organizator 

 

 

 

 

B. Termin i miejsce 

1. Termin imprezy: 23-25 sierpnia 2019 (piątek – niedziela). 

2. Baza Zawodów będzie zlokalizowana w Wasilkowie k. Białegostoku. Szkoła Podstawowa nr 1, 

ul. Mickiewicza 2, Wasilków.  

C. Najważniejsze zasady rywalizacji 

1. Zadaniem uczestników jest jak najszybsze odnalezienie jak największej ilości Punktów 

Kontrolnych w terenie, wyłącznie przy pomocy kompasu i mapy oraz dotarcie do mety przed 

upływem limitu czasu. 

2. W zależności od rodzaju trasy, uczestnicy mają do odnalezienia inną ilość Punktów Kontrolnych  

i mogą poruszać się wyłącznie pieszo lub na rowerze. 

D. Trasy 

1. Uczestnicy mają do wyboru następujące trasy: 

PIESZE  

· Trasa piesza 5 km +/- 0,5 km   - (TP 5)   - limit czasu : 4 godziny, 

· Trasa piesza 25 km +/- 2 km   - (TP 25) - limit czasu : 8 godzin,  

· Trasa piesza 50 km +/- 5 km    - (TP 50)  - limit czasu: 13 godzin, 

· Trasa piesza 100 km +/- 5km   - (TP 100)  - limit czasu: 24 godziny, 

ROWEROWE (MTB) 

· Trasa rowerowa 50 km +/- 5 km - (TR 50) - limit czasu: 7 godzin, 

· Trasa rowerowa 100 km +/- 5 km - (TR 100) - limit czasu: 11 godzin, 
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2. Długości tras są liczone wzdłuż przebieżnych/przejezdnych elementów liniowych istniejących na 

mapie, którą uczestnicy imprezy otrzymują od organizatora na krótko przed startem. 

3. Trasy wyznaczane są wyłącznie na terenach publicznych. Uczestnicy mają obowiązek stosowania 

się do obowiązujących przepisów prawa (w tym o Ruchu Drogowym). 

4. Trasę wyznacza najkrótsza droga pomiędzy wszystkimi Punktami Kontrolnymi przewidzianymi 

dla danej trasy. 

5. Punkty kontrolne oznaczone są lampionami o wymiarach 30x30cm wyposażonymi w elementy 

odblaskowe. 

6. Kolejność odwiedzania Punktów Kontrolnych i wybór drogi między nimi należą do decyzji 

uczestników. Faktyczny dystans pokonany przez uczestnika może znacznie różnić się od 

optymalnego, deklarowanego przez organizatora w opisie danej trasy. 

7. Teren: pagórkowaty, w większości ścieżki leśne, pola, łąki, drogi asfaltowe. 

8. Na trasach innych niż 5 km przewidziany jest co najmniej jeden punkt odżywczy. 

E. Uczestnictwo 

Uczestnikiem może być osoba, która spełniła wszystkie poniższe warunki: 

a. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego treść, 

b. zgłosiła chęć udziału w zawodach poprzez stronę internetową 

www.elektronicznezapisy.pl/event/3399.html lub osobiście w Biurze Zawodów, 

c. podpisała oświadczenie (w bazie imprezy, w dniu zawodów) dot.: 

• udziału w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, 

• zgody na publikację zdjęć i filmów z imprezy w mediach tradycyjnych   

i elektronicznych, 

• zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym  

z organizacją imprezy oraz publikacją wyników. 

d. dokonała odpowiedniej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora lub gotówką  

w Biurze Zawodów, 

e. w dniu Zawodów ma ukończone:  

a. co najmniej 18 lat lub 

b. co najmniej 16 lat i przedstawi w Bazie Zawodów pisemną zgodę rodziców na 

udział w imprezie. 

F. Opłata startowa 

1. Wysokość opłaty startowej: 

Termin TP 5, TP 25 
TP 50, TP 100, 

TR 50, TR 100 

przelewem do 31 maja 2019 30 zł 60 zł 

przelewem do 30 czerwca 2019 35 zł 70 zł 

przelewem do 18 sierpnia 2019 40 zł 80 zł 

gotówką w Bazie Zawodów 50 zł 100 zł 

 

2. Dane do przelewu: 

Fundacja Dzika Krew  

Nr rachunku bankowego 10 1140 2004 0000 3902 7902 2861 

W tytule przelewu prosimy wpisać „Front Wschodni 2019”, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj 

trasy. 

http://www.elektronicznezapisy.pl/event/3399.html
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3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i zwrotu wpłaconej opłaty startowej pomniejszonej  

o 50% opłaty manipulacyjnej najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019. 

G. Świadczenia organizatora 

Organizator zapewnia uczestnikom: 

a. dwa noclegi w warunkach turystycznych w Bazie Zawodów (23/24 i 24/25 sierpnia 

2019, uczestnicy powinni posiadać własne śpiwory i karimaty), 

b. toalety i prysznice w Bazie Zawodów, 

c. wrzątek do celów spożywczych, 

d. kolorową mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi, 

e. Kartę Startową, 

f. gorący posiłek i napoje na mecie, 

g. nagrody dla zwycięzców poszczególnych tras. 

H. Szczegółowe zasady rywalizacji 

1. Uczestnicy mogą poruszać się samodzielnie lub w grupach. 

2. Wszyscy uczestnicy w trakcie przebywania na trasie zawodów muszą posiadać przy sobie 

Wyposażenie Obowiązkowe: 

a. dla wszystkich tras: 

i. telefon komórkowy z zapisanym numerem telefonu organizatora, 

ii. folia NRC, 

iii. dokument tożsamości. 

b. dla tras dłuższych niż 25 km: 

i. latarka (np. „czołówka”), 

ii. komplet zapasowych baterii, 

iii. apteczka. 

3. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom posiadanie Wyposażenia Dodatkowego: 

a. co najmniej jednego kompasu, 

b. powerbanku lub zapasowego telefonu, 

c. plecaka biegowego, 

d. zapasu prowiantu, 

e. odzieży na różne warunki pogodowe, 

f. gotówki. 

4. Czynności zabronione w trakcie rywalizacji: 

a. odmawianie pomocy innym uczestnikom w sytuacji zaistniałego wypadku, zagrożenia 

życia lub zdrowia, 

b. przekraczanie wpław cieków i zbiorników wodnych, 

c. poruszanie się po szkółkach leśnych i terenach prywatnych (w tym uprawach rolnych), 

d. zaśmiecanie pokonywanego terenu (śmieci można będzie wyrzucać do worków 

foliowych umieszczonych w pobliżu Punktów Kontrolnych), 

e. zmiana lokalizacji lub ukrywanie Punktów Kontrolnych w terenie, 

f. poruszanie się inaczej niż pieszo (na trasach pieszych) lub pieszo/na rowerze 

(na trasach rowerowych), 

g. korzystanie z pomocy osób trzecich (w nawigacji i poruszaniu się), 

h. używanie innych map niż dostarczone przez organizatora, w tym umieszczonych na 

urządzeniach elektronicznych, 
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i. wykorzystywanie elektronicznego śladu przebytej trasy do nawigacji. 

5. Konsekwencją złamania zasad niniejszego Regulaminu przez uczestnika będzie dyskwalifikacja. 

6. Jeśli w następstwie wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia, uczestnik imprezy udzieli pomocy 

innym osobom, wówczas organizator może przyznać mu bonus czasowy (np. poprzez odjęcie 1h 

od faktycznego czasu przebycia trasy). 

7. Konsekwencją przekroczenia limitu czasu jest pomniejszenie ilości  zdobytych punktów  

o 5 za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia.  

I. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie zawodów, wypadki 

1. W przypadku chęci lub konieczności rezygnacji z dalszej rywalizacji, niezależnie od powodu takiej 

sytuacji, uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatora 

(telefonicznie). 

2. Organizator nie gwarantuje uczestnikom: 

a. pomocy w nawigacji w przypadku zgubienia się, 

b. zwiezienia z trasy do Bazy Zawodów, 

c. skutecznej pomocy w razie kontuzji lub wypadku. 

3. Decydując się na udział w imprezie i wybierając rodzaj trasy należy uwzględnić swoją aktualną 

kondycję i umiejętności nawigacji (również w nocy), a w trakcie rywalizacji podejmować decyzje 

w sposób odpowiedzialny. 

4. Organizator nie gwarantuje, że każda trasa jest odpowiednia i dostatecznie bezpieczna dla 

każdego uczestnika oraz, że nie wystąpią żadne sytuacje zagrażające jego życiu lub zdrowiu.  

J. Klasyfikacja 

1. Klasyfikacja i weryfikacja zdobytych przez uczestników punktów odbywa się na mecie, wyłącznie 

na podstawie Karty Startowej. Zgubienie lub zniszczenie Karty Startowej uniemożliwiające 

jednoznaczne potwierdzenie obecności uczestnika na Punktach Kontrolnych skutkuje 

niesklasyfikowaniem. 

2. Każdy uczestnik powinien osobiście odwiedzić Punkty Kontrolne i potwierdzić to poprzez 

odpowiednie skasowanie Karty Startowej przy użyciu znajdującego się w Punkcie Kontrolnym 

unikalnego perforatora. W przypadku tras rowerowych wymagane jest dotarcie do punktu 

kontrolnego razem z rowerem. 

3. Aby zostać sklasyfikowanym należy potwierdzić obecność w co najmniej jednym Punkcie 

Kontrolnym i samodzielnie dotrzeć do mety nie później niż 30 minut po limicie czasu dla danej 

trasy. 

4. O klasyfikacji uczestników decyduje: 

a. w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów, 

b. w przypadku tej samej ilości punktów – czas uczestnika na mecie (po ew. doliczeniu 

kar lub przyznaniu bonusu czasowego).  

K. Wyniki i protesty 

1. Wstępne wyniki zawodów zostaną  

a. ogłoszone uczestnikom na zakończenie imprezy, 

b. umieszczone na stronie internetowej organizatora dzikakrew.pl najpóźniej 2 dni 

robocze od dnia zakończenia rywalizacji. 

2. Uczestnicy imprezy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące wyników imprezy  

w ciągu 5 dni od momentu ukazania się wyników wstępnych na stronie internetowej organizatora. 
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3. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów, wyniki zostaną uznane za oficjalne i ostateczne. Ich 

publikacja na stronie internetowej organizatora nastąpi najpóźniej 10 dni roboczych od dnia 

zakończenia rywalizacji. 

L. Nagrody 

Dyplomy i ewentualne nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla trzech najlepszych kobiet  

i mężczyzn na każdej trasie. 

M. Postanowienia końcowe 

1. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji tras i zmiany programu imprezy w przypadku 

zaistnienia okoliczności zagrażających, w jego ocenie, życiu lub zdrowiu uczestników. 

3. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na start w terminie przewidzianym dla opłaconej przez siebie 

trasy, tracą prawo do opłaty startowej i świadczeń organizatora. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia 

Uczestnikom ubezpieczenia. 

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz 

przepisów prawa podczas pokonywania trasy. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników i osób trzecich. 

7. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika sytuacji na trasie, która może stanowić zagrożenie 

dla innych uczestników, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Organizatora (telefonicznie). 

8. Zgłoszenie po 11 sierpnia 2019 nie gwarantuje uczestnikowi pełnego pakietu świadczeń. 

9. Uczestnicy mogą uzupełniać napoje oraz żywność w napotkanych sklepach. 

10. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi 

podanymi w zgłoszeniu oraz na publikację ich wizerunku oraz danych osobowych  

w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie. 

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

 


