
 
 
 

 

 

 

 

 

II Zawody 

 
 

Regulamin 

Organizator: 

Stowarzyszenie SZCZEP NIEZŁOMNYCH 
ul. Zimowit 55/7 
35-605 Rzeszów 

Kontakt: 

Dyrektor Pucharu - Miłosz Kwoka 
biuro@szczepniezlomnych.pl 
tel. 792 852 008 

Miejsce i termin imprezy:  

„Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny w Kotani” 
38-232 Kotań 45c, gm. Krempna 
22-23 maja 2021 r. 
 

 

Trasy: 

TP – trasa dla początkujących – bez żadnych utrudnień naniesionych na mapę. 
Trasa 2 etapowa (bez etapu nocnego).  
Długość 1 etapu – 8 km, Długość 2 etapu – 7 km 

TS – trasa dla średnio zaawansowanych – z utrudnieniami na mapie. 
Trasa 3 etapowa (z etapem nocnym).  
Długość 1 etapu – 10 km, Długość 2 etapu – 8 km, Długość 3 etapu – 5 km 

TZ – trasa dla zaawansowanych – z utrudnieniami na mapie oraz wyznaczaniem azymutu. 
Trasa 3 etapowa (z etapem nocnym).  
Długość 1 etapu – 11 km, Długość 2 etapu – 9 km, Długość 3 etapu – 6 km 

 



 
 
 

 

Program: 

Sobota – 22.05.2021 r. 

8:00 – 8:50  Wydawanie numerków startowych 

8:50 Odprawa techniczna 

9:00 – 11:00 Starty I ETAPU 

12:00 – 14:00 Posiłek pomiędzy etapami 

12:30 – 14:30 Starty II ETAPU 

18:00 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie imprezy dla trasy TP 

18:30 - 20:00 Kolacja dla zawodników tras TS oraz TZ 

20:00 Msza Święta 

21:00 - 22:00 Starty III ETAPU NOCNEGO 

 

Niedziela – 23.05.2021 r. 

1:00 - 2:00 Zakończenie III ETAPU NOCNEGO 

8:00 - 9:00 Śniadanie 

9:30 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie imprezy dla tras TS oraz TZ 

 

Zgłoszenia zawodników: 

Zgłoszenia jak i wpłat dokonuje Patrolowy, zgłaszając jednocześnie cały patrol! 
Zgłoszenia tylko poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy: 
http://bityl.pl/bEVwE 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletny lub błędnie wypełnione zgłoszenie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. 
Zgłoszenia zamykają się tydzień przed imprezą. 
Wszyscy uczestnicy muszą mieć podpisaną zgodę na udział w imprezie: 
http://bityl.pl/Cdcyw 
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic. 

 

Opłaty startowe: 

Opłaty startowe za 1 osobę: 
Trasa dla początkujących z 2 etapami – 40 zł  
Trasa dla średnio zaawansowanych z 3 etapami – 60 zł 
Trasa dla zaawansowanych z 3 etapami – 60 zł 
 

Opłaty startowe należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Szczep NIEZŁOMNYCH: 
08 2530 0008 2051 1046 7894 0001 
Tytuł przelewu: Nazwa Patrolu – Marsze na Orientację 
Dla opłat startowych wpłacanych w biurze zawodów +10 zł od osoby 



 
 
 

 

 

 

Organizator zapewnia: 

 Ubezpieczenie NNW 
 Obiad  
 Kolacja, śniadanie dla tras TS oraz TZ  
 Mapy 
 Dla każdego uczestnika pamiątkowy dyplom 
 Dla zwycięzców nagrody i puchary 

 
Możliwe świadczenia dodatkowe  
(do wybrania podczas zgłaszania patrolu): 
 

 Transport z Rzeszowa + 40 zł od osoby 
 Nocleg w „Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym w Kotani” + 25 zł od osoby 
 Nocleg na Polu Namiotowym + 15 zł od osoby 

 
 

Podstawowe Zasady „Marszy Na Orientację” 
Na trasie marszu uczestnicy odnajdują punkty kontrolne (PK).  
Każda drużyna otrzymuje swoją kartę startową, na której za pomocą perforatorów (specjalnych 
dziurkaczy) potwierdzają swoją obecność na PK.  
Punktami Kontrolnymi są biało-czerwone kartki A4. 
Zabronione jest niszczenie PK i perforatorów do nich przymocowanych. Uczestnik wraz z całą 
drużyną zostaje zdyskwalifikowany i będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za 
zniszczony sprzęt. 
Wszelkie objawy wandalizmu należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów imprezy. 

Uwagi końcowe: 

1. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.  
3. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. 
4. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w 

błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz 
zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na punkcie jest niedozwolone i grozi 
wykluczeniem z udziału w imprezie. 

5. Uczestnictwo w Marszach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów Marszy w celach promocyjnych i 
informacyjnych.  

6. Za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
7. Osobom, które zgłoszą się do zawodów a nie pojawią się na starcie, nie przysługuje zwrot 

wpisowego.  
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi Marszy na Orientację. 
 

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 
 


