
„IV Na przijmo bez Gaszowice i okolice” 

1. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie LUXTORPEDA 

2. CEL 

Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej i sportu a także promowanie 

walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Gaszowice. 

3. PARTNERZY 

Urząd Gminy Gaszowice 

4. TERMIN I MIEJSCE 

27 kwietnia 2019 roku. 

Szkoła Podstawowa im. H.M. Góreckiego w Czernicy, 44-282 Czernica, ul. Wolności 41. 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

Zawody polegają na odnajdywaniu Punktów kontrolnych zaznaczonych na rozdanych uczestnikom 

mapach i potwierdzaniu faktu ich odszukania na karcie kontrolnej. O kolejności na mecie w pierwszej 

kolejności decyduje ilość odszukanych Punktów kontrolnych a następnie czas. Na niektórych 

punktach kontrolnych może istnieć konieczność wykonania zadań specjalnych za których 

niewykonanie zostaną doliczone karne minuty. Kolejność zaliczania punktów dowolna. Czas 

oczekiwania na wykonanie zadania specjalnego nie jest odliczany od czasu końcowego. Po trasie 

dopuszczalne jest poruszanie się wyłącznie pieszo (za wyjątkiem tras rowerowych) – każde 

odstępstwo od tej zasady będzie kończyć się dyskwalifikacją. 

Dystans: 

- trasa piesza 50 km (PK50, start wyłącznie solo), zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach 

na Orientację, 

Trasa ta jest rozgrywana zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w Regulaminie Pucharu Polski 

w Pieszych Maratonach na Orientację. 

Limit czasu 10 godzin. 

- trasa piesza 15 km (solo bądź MIX – kobieta i mężczyzna), 

Limit czasu 3 godziny. 

- trasa rowerowa 50 km (solo bądź MIX – kobieta i mężczyzna), 

Limit czasu 6 godziny. 

  



W zawodach może wziąć udział każdy uczestnik który: 

- zgłosi się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4649 lub w biurze zawodów 

- wniesie opłatę startową poprzez system szybkich płatności DataSport lub płacąc gotówką w biurze 

zawodów 

-podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.  

Zapisy internetowe trwają w terminie od 08.03.2019 do 22.04.2019 roku. Po tym terminie zgłoszenie 

będzie możliwe jedynie w Bazie Zawodów. 

Brak limitu uczestników. 

Zgłoszenia w dniu zawodów zgodnie z podanym niżej programem zawodów. 

Rywalizacja obejmuje następujące kategorie: 

- kobiet, 

-mężczyzn, 

- MIX (drużyna kobieta i mężczyzna) – za wyjątkiem trasy TP50. 

Rywalizacja w poszczególnych kategoriach zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia się 

minimum 3 zawodników/drużyn. 

Dodatkowo zawody będą obejmować także Trasę rodzinną (drużyna: 1-2 osoby dorosłe oraz 

1-3 dzieci w wieku do lat 15) licząca około 10 km. Trasa ta będzie miała charakter wyłącznie 

rekreacyjny –(bez klasyfikacji końcowej). Szczegóły trasy zostaną podane w terminie późniejszym. 

6. OPŁATA STARTOWA 

Wysokość opłat zależna jest od kategorii i terminu zapłaty: 

Indywidualne: 

Trasa Piesza 50 km (TP50) 

- 50 zł opłata zaksięgowana do 22.04.2019 r., 

- 70 zł. w Biurze Zawodów, 

Trasa Piesza 15 km (TP15) 

- 30 zł opłata zaksięgowana do 22.04.2019 r., 

- 50 zł. w Biurze Zawodów, 

  

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4649


Rowerowa 50 km (TR50) 

- 50 zł opłata zaksięgowana do 22.04.2019 r., 

- 70 zł. w Biurze Zawodów, 

 

MIX (kwota opłaty za zespół – w systemie DataSport opłaty dokonuje się indywidulanie -1/2 opłaty-  

podając w formularzu jednakową nazwę zespołu): 

Trasa Piesza 15 km (TP15) 

- 60 zł opłata zaksięgowana do 22.04.2019 r., 

- 90 zł. w Biurze Zawodów, 

Rowerowa 50 km (TR50) 

- 100 zł opłata zaksięgowana do 22.04.2019 r., 

- 130 zł. w Biurze Zawodów, 

Trasa rodzinna (opłata od całej drużyny) bez względu na termin wpłaty 

- 30 zł. 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, ale 

tylko w okresie trwania zapisów czyli do dnia 22.04.2019 r. Po tym terminie przeniesienie opłaty na 

inną osobę nie będzie możliwe.  

Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Na życzenie uczestnika Stowarzyszenie wystawia fakturę. Prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania 

faktury w formularzu zgłoszeniowym, istnieje możliwość wygenerowania faktury bezpośrednio 

w systemie DataSport. 

7. TRASA 

Trasa będzie przebiegać po terenie gminy Gaszowice i gmin ościennych. Start oraz Meta 

zlokalizowana jest w Biurze Zawodów. 

Rywalizacja musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwzględnieniem przepisów 

ruchu drogowego. 

Mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi zostaną rozdane uczestnikom 10 minut przed 

planowanym startem. 



8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary. Uczestnicy/drużyny z miejsc 

1-3 otrzymają ponadto dyplomy. 

Świadczenia dla wszystkich uczestników: 

- komplet map, 

- dostęp do węzła sanitarnego, 

- drobny poczęstunek (tylko Trasa Rodzinna), 

- numer startowy, 

- pomiar czasu z wynikami, 

- ciepły posiłek po zawodach (Trasy TP 15, TP 50, TR50), 

9. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 

Na Trasie Rodzinnej organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 

Na pozostałych trasach wszystkie wypadki trzeba zgłaszać natychmiast na pogotowie ratunkowe oraz 

do Organizatora. 

10. ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW: 

26.04.2019 r. 

18:00 – 21:00 otwarcie i praca Biura Zawodów 

27.04.2019 r. 

7:00 – 8:30 - Zapisy w Biurze Zawodów (Trasa TP50) 

8:00 – 9:30 - Zapisy w Biurze Zawodów (Trasy TP15, TR50) 

11:00 – 13:30 – Zapisy w Biurze Zawodów (Trasa Rodzinna). 

9:00 – start TP50 

9:30 – start TR50 

10:00 – start TP15 

13:00 - start Trasy Rodzinnej 

Ok. 22:00 zamknięcie Bazy Zawodów. 

Godziny startów i dekoracji mogą ulec zmianie o czym poinformujemy w dniu zawodów. 

  



11. Noclegi 

Organizator zapewnia nocleg w warunkach turystycznych z 26 na 27 kwietnia (wymagana własna 

karimata, śpiwór). Zamiar skorzystania z noclegu należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym. 

12. Zasady poruszania się 

Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy powinni 

bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne wypadki na trasie. 

Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych posesji, szkółek leśnych, 

przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, 

rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, śmiecenie, przekraczanie linii kolejowych w miejscach innych, 

niż do tego przeznaczone. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu. 

13. Protesty 

Ewentualne protesty przyjmowane są do 3 dni po opublikowaniu wstępnych wyników. 

14. Postanowienia końcowe: 

- zawody będą się odbywać bez względu na warunki atmosferyczne 

- każdy uczestnik powinien mieć wykupione ubezpieczenie. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek 

kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie 

biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność 

- dopuszcza się start osób w wieku 15-18 (15 lat ukończone w dniu zawodów) lat na trasach pieszej 

15 km oraz rowerowej 50 km po uprzednim przedłożeniu zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. 

- zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest 

równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu lub zaliczeniem tylko tych punktów kontrolnych, które będą 

możliwe i łatwe do odczytania z uszkodzonej karty; 

- zespół przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora lub 

sędziego. 

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania zawodów podczas 

imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

- za rzeczy pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada; 



- zgadzam się na publikację wizerunku na potrzeby Stowarzyszenie LUXTORPEDA i jej partnerów oraz 

danych m.in. na listach startowych oraz wynikach; 

- organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie. 

15. Kontakt: 

luxtorpeda@gbluxtorpeda.org 

Jacek Kałusek, kaluch@poczta.onet.pl, tel. 606 469 951. 


