
 REGULAMIN 
 I Drużynowego Rajdu na Orientację w ramach 

Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” 
10.02.2018r. 

w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Drużynowy Rajd na Orientację, organizowany w ramach Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” 
zwany dalej Rajdem, jest rajdem sportowo-turystycznym, pieszym.  

2. Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Klub Żeglarski SZTORM Barlinek z siedzibą w Barlinku  
(74-320) przy ulicy Sportowej 1 [wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000680290, NIP 597-15-06-118, REGON 210347528, www.sztorm.org, e-mail: 
sztormbarlinek@wp.pl, tel. 666 316 160.  

3. Budowniczym trasy i gospodarzem Rajdu jest Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej z Hufca 
Myślibórz, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP. 

4. Miejsce Rajdu:  
a) Trasa Rajdu o długości ok. 2 km prowadzona będzie na terenie leśnym na wschód od Barlinka 
b) Start i meta Rajdu: przed ECS w Barlinku, ul. Leśna 1 
c) Baza Rajdu mieścić się będzie w ECS Barlinek, ul. Leśna 1 

5. Rajd odbędzie się w dniu 10.02.2018r. w godzinach 1100 - 1400, bez względu na warunki 
atmosferyczne 

6. Cele Rajdu: 
a) popularyzacja rajdów na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, 
b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, 
c) praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. 

 
§ 2 Rekrutacja 

1. Rekrutacja do udziału w Rajdzie prowadzona będzie w dniach 27.01.2018 r. do 09.02.2018r. 
2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Rajdzie następuje mailowo na adres 

warsztaty.wloczykijki@gmail.com lub telefonicznie na numer wskazany przez Organizatora. 
3. Zgłoszenie uczestnictwa e-mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem się na Rajd. 

Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dostarczeniu do Organizatora prawidłowo wypełnionego i 
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego. 

4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie www.wloczykijki.com 
5. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny.  
6. Uczestnicy startują w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w razie wypadku nie będą 

dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 
 

§ 3 Podstawowe zasady rywalizacji i klasyfikacji 
1. W zawodach biorą udział drużyny 2-6-osobowe. Warunkiem dopuszczenia drużyny do startu jest 

obecność w składzie drużyny przynajmniej jednej osoby dorosłej uprawnionej do opieki nad 
niepełnoletnimi członkami drużyny. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną 
zgodę rodziców na uczestnictwo w Rajdzie i mogą wziąć w nim udział wyłącznie pod stałą opieką 
przynajmniej jednego z rodziców bądź upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność. Pod groźbą dyskwalifikacji opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na 
trasie bez opieki. 

2. Zmianę w składzie osobowym drużyny należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie 
odprawy. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów. 

3. Drużyny uczestniczą w rywalizacji pod ustaloną przez siebie nazwą. 
4. Drużyny w trakcie odprawy otrzymają osobiste numery startowe. Dokładna godzina startu każdej 

drużyny zapisana będzie w karcie patrolu oraz notatniku organizatorów. Uczestnicy określają tempo 

http://www.sztorm.org/
http://www.wloczykijki.com/


poruszania się oraz czas i miejsce odpoczynku według własnego uznania.  
5. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci 4 punktów kontrolnych.  
6. W punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania. Za wykonanie zadania w 

każdym punkcie kontrolnym drużyna może otrzymać od 0 do 10 punktów.  
7. Zadaniem drużyny jest pokonanie pieszo danego dystansu oraz zgłoszenie się w komplecie na 

poszczególnych punktach kontrolnych w limicie czasowym wynoszącym 2 godziny. Zespół na trasie 
nie może się rozdzielać. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. 
Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu 
kontrolnego. Pod groźbą dyskwalifikacji drużyny nie mogą skorzystać z żadnego środka lokomocji czy 
też pomocy osób trzecich. Dopuszcza się korzystanie z wózków dziecięcych. 

8. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów zdobytych za 
wykonanie zadań. Przy jednakowej liczbie zdobytych punktów decyduje czas pokonania trasy. 

9. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas 
ostatniego zawodnika. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała 
drużyna zostaje zdyskwalifikowana. 

10. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany 
jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu): 
a) W przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuacji wysiłku, 
b) W przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu. 

12. Wyniki klasyfikacji ogłoszone zostaną w dniu 10.02.2018r. o godz. 18:00 na sali prelekcyjnej 
Festiwalu w ECS. 

 
§ 4 Mapy i punkty kontrolne  

1. Każda drużyna otrzyma przygotowaną przez Organizatora mapę z naniesionymi punktami 
kontrolnymi. Punkty kontrolne zaznaczone będą okręgami i ponumerowane w sugerowanej 
kolejności zaliczania. Sugerowana trasa wskazana będzie linią przerywaną. Start i meta oznaczone 
będą kółkiem z nr 0. 

2. Zabronione jest korzystanie z innych map (także w postaci elektronicznej) oraz nawigacji satelitarnej.  
3. Każdy punkt kontrolny wyposażony będzie w kolejny numer. W każdym punkcie kontrolnym obecny 

będzie Punktowy – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zadania i wpisanie wyniku w kartę 
patrolu. 

4. Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym nastąpi poprzez odpowiedni zapis w karcie patrolu. 
Zapisów dokonywać będzie Punktowy – harcerz z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej. 

5. Kolejność zaliczana punktów kontrolnych jest dowolna. 
 

§ 6 Wyposażenie Uczestników 
1. Drużyna zostanie dopuszczona do startu pod warunkiem, że będzie posiadać co najmniej jeden 

sprawny telefon komórkowy, zaś każdy z uczestników będzie posiadał dokument tożsamości oraz 
ubranie dostosowane do spacerów na terenie leśnym i odpowiednie z uwagi na panujące warunki 
atmosferyczne. 

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zaopatrzenie się w: dodatkowe ubrania chroniące przez zimnem 
i deszczem, zapas prowiantu oraz napojów. Organizatorzy ponadto zalecają, aby każda z drużyn 
posiadała sprawny kompas (lub busolę). 

3. Zakazane jest posiadanie broni, map innych niż dostarczone przez organizatorów oraz korzystanie z 
nawigacji elektronicznej, pomocy osób trzecich i środków transportu (za wyjątkiem wózków 
dziecięcych). 

 
§ 7 Świadczenia startowe i nagrody 

a) Świadczenia startowe:  
- komplet kolorowych map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, miejscami startu i mety, karta 

patrolu, numer startowy, 



- jeden ciepły posiłek dla uczestników na punkcie nr 2 Rajdu, w trakcie trwania trasy 
- toalety, umywalki z dostępem do ciepłej wody w bazie rajdu, 
b) Nagrody - przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn.  
 

§ 8 Bezpieczeństwo 
1. Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zasad ustalonych przez 

Organizatora podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy. 
2. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz 

procedurach postępowania w razie wypadku. 
3. Każdy zespół musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon 

komórkowy. 
4. W razie wypadku zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Organizatora o 

zdarzeniu. 
5. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i 

niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy we własnym zakresie organizują 
pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro Rajdu o zaistniałej sytuacji 
i poczynionych krokach.  

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie 
wypadku. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik 
lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana. 

7. Zespołom udzielającym pomocy, które nie uległy wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy 
od Organizatorów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów. 
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Ze względów bezpieczeństwa każda drużyna ma obowiązek odmeldowania się po Rajdzie poprzez 

złożenie karty startowej na mecie rajdu lub telefonicznie u sędziego głównego pod numerem 
telefonu: 784 981 199. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku 
nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej. 

2. Organizator zapewnia transport do bazy rajdu wyłącznie dla zawodników (drużyn), którzy zrezygnują 
w trakcie rajdu z kontynuowania trasy z powodu kontuzji. 

3. Każdy z zawodników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Za skutki naruszenia 
przepisów oraz za wyrządzone szkody, uczestnik odpowiada osobiście. 

4. Zabronione jest pozostawianie na trasie śmieci i odpadków, niszczenie nasadzeń leśnych, rozpalanie 
ognisk, używanie otwartego ognia i zakłócanie porządku publicznego oraz wchodzenie na teren 
prywatny (bez uzyskania zgody właściciela).  

5. Protesty można składać w formie pisemnej w bazie rajdu najpóźniej w ciągu godziny od ukończenia 
Rajdu. 

6. Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy 
zamieszczonych w lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja 
Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania. 

 


