Regulamin imprezy – FUNEX ORIENT DOG RUN – Czarnowiec’2018.
TRASY
LONG > CA 30 KM; MID > CA 15 KM; MINI > CA 8 KM.
Wszystkie trasy realizowane są w formule na orientację. W przypadku niskiej frekwencji uczestników, Organizator może
połączyć lub zlikwidować trasy, kategorie lub też zmienić dystanse.
TERMIN i MIEJSCE
25 listopada 2018, niedziela; Czarnowiec / Osiecka. Start wg. podanego programu od 10:00.
KATEGORIE
Na każdej trasie osobno kobiety, mężczyźni, zespoły – max 3 osoby. Osoby startujące indywidualnie – max 2 psy, zespoły
max 3 psy.
Ponadto na każdej trasie osobna klasyfikacja bez psa - kobiety i mężczyźni.
UCZESTNICTWO
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnik zgłaszający się za pomocą poczty email zobowiązuje
się do przestrzegania regulaminu. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest podpisanie pisemnego oświadczenia. W
przypadku osób poniżej 16 lat, start dozwolony wyłącznie z opiekunem powyżej 18 lat biorącym odpowiedzialność za
startującego, oraz wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie, a także zgoda
Organizatora. Osoby w wieku 16-18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie.
PSY
Dowolnych ras i wielkości. Wiek minimalny to 1 rok, maksymalny 10 lat. Niezbędne aktualne szczepienie przeciw
wściekliźnie. Podczas rejestracji będzie sprawdzana książeczka zdrowia psa. Uczestnik jest odpowiedzialny za swojego psa,
w przypadku problemów zdrowotnych zobligowany jest do przerwania rywalizacji i zapewnienia opieki dla psa. Psy
powinny startować w specjalnych uprzężach i na linkach z amortyzatorem. Obowiązuje bezwzględny nakaz trzymania
psów na uwięzi przez cały czas trwania imprezy, zarówno w bazie imprezy jak i w trakcie rywalizacji; pod karą
dyskwalifikacji. Uprasza się startujących aby przynajmniej w okolicy bazy zawodów dopilnowali czystości po swoich
podopiecznych i sprzątali po nich.
ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawodnicy startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo
poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Przebieg poszczególnych tras wyznaczony będzie w terenie w postaci
punktów kontrolnych (PK). Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodników. Kolejność
pokonywania PK jest dowolna dla każdej z tras. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Zawodnicy startujący w zespołach zobowiązani są do pokonywania
trasy razem, z maksymalnym odstępem pomiędzy uczestnikami do 50 m.
O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość odnalezionych PK oraz czas przybycia zawodnika / zespołów na metę.
Aby zostać sklasyfikowanym należy zmieścić się w wyznaczonym limicie czasowym. Zawodnicy / Zespoły nie będą
klasyfikowane ex aequo.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Uczestnicy zgłaszają się na zawody za pomocą poczty elektronicznej dogorient@funexsports.pl. Zgłoszenie jest ważne
wyłącznie po wpłaceniu opłaty startowej. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika/ów, nazwę zespołu, imię
psa, numer telefonu kontaktowego, wybraną trasę. Zgłoszenia internetowe będą zamknięte 22 listopada, będzie
możliwość zgłoszenia się na miejscu.
Opłatę należy wnieść na konto: Fundacja Extreme Sports, Józefów ul. Sobieskiego 30, BGŻ 25 2030 0045 1110 0000 0219
8160 z dopiskiem trasa/nazwisko/nazwiska; najpóźniej do dnia 25 go listopada.
WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ
25 PLN – za zawodnika; 45 PLN – za zespół – opłata przelewem
35 PLN – za zawodnika; 65 PLN – za zespół – opłata na miejscu
ŚWIADCZENIA I NAGRODY
Organizatorzy zapewniają medale i dyplomy dla pierwszych trójek na każdej trasie i w każdej kategorii.
Nagrody rzeczowe będą losowane w trakcie imprezy. Organizatorzy zapewniają świadczenia: mapy, karty startowe, wodę
dla psów, ciepły posiłek z ogniska, kawę i herbatę na mecie.

PUNKT KONTROLNY
Zaliczenie punktu kontrolnego będzie polegało na wpisaniu do karty startowej odpowiedzi na pytanie o obiekt lub hasła z
wskazanego usytuowanego w terenie obiektu.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
Obowiązkowe jest posiadanie telefonu komórkowego. Zaleca się posiadanie: podstawowej apteczki, kompasu, picia dla
psa.
LIMIT CZASU
Limit czasu to max 7 h od startu.
KARY CZASOWE I DYSKWALIFIKACJA
1. Ew. Kary czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodnika / zespołu na metę. Ich wysokość
określi sędzia główny zawodów.
2. Dyskwalifikacja lub wycofanie zawodnika/zespołów może nastąpić:
- w przypadku stwierdzenia przez organizatora niezdolności zawodnika/ów / psów do kontynuacji zawodów,
- w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
- w przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu czasowego danej trasy.
3. Ewentualne protesty można składać nie później niż 1 godzinę od przybycia na metę. Protest zostanie rozpatrzony w
ciągu max 1 godziny.
REZYGNACJA
1. W przypadku wycofania się zawodnika/zespołu, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym sędziego
głównego lub obsługę imprezy telefonicznie lub osobiście.
2. Zawodnik/zespół, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi na własną rękę wrócić do bazy
imprezy lub wybranego przez siebie miejsca.
3. W przypadkach skrajnych jak poważne kontuzje czy wypadek organizator może zorganizować transport uczestników do
bazy imprezy.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Wszyscy uczestnicy imprezy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i innych obowiązujących
przepisów.
2. W komunikacie technicznym uczestnicy zostaną poinformowani o wszystkich możliwych niebezpieczeństwach oraz jak
postępować w razie wypadku.
3. Numery telefonów do organizatorów znajdować się będą w komunikacie technicznym i na mapach.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi w razie wypadku.
ŻYWIENIE NA TRASIE
Zawodnicy mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
ZAKAZY I OBOWIĄZKI
1. Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób
trzecich.
2. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż własne nogi...
3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map ( w tym cyfrowych w urządzeniach gps i telefonach) niż te, które wręczy
organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu, oraz śmiecenia.
5. Obowiązuje przestrzeganie zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
6. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
7. Z urządzeń GPS można korzystać do rejestracji śladu trasy i sprawdzania parametrów biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z imprezą, tj. organizatorów, uczestników, media, obserwatorów,
osoby towarzyszące, itp.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich, oraz wynikłe wobec
nich.
6. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.
7. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Komunikat techniczny opublikowany przed imprezą jest rozszerzeniem regulaminu i jego zapisy uzupełniają oraz
uszczegółowiają regulamin.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach podają swoje dane dobrowolnie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją imprezy.
2. Administratorem danych jest Organizator - Fundacja Extreme Sports, 05-410 Józefów ul. Sobieskiego 30.
3. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, dotyczącymi
ochrony danych osobowych które weszły w życie 25.05.2018 r .
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do ich usunięcia oraz
„bycia zapomnianym”.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie danych zawartych w zgłoszeniu, uczestnik
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesyłania do uczestnika
informacji o przyszłych imprezach i przedsięwzięciach. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody po
zawodach.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym
zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.

