
Regulamin ogólny „II Rajdu Przygodowego OIRP w Gdańsku o Puchar Dziekana”

1. Regulamin definiuje podstawowe pojęcia związane z organizacją i przeprowadzeniem 
rajdu. Określa zasady kwalifikacji do udziału w rajdzie, wysokość wpisowego i ogólne 
zasady rywalizacji i bezpieczeństwa w czasie zawodów.

2. Definicje.
2.1. Wprowadza się następujące definicje pojęć:
a) “Czas pokonania trasy”  -  różnica pomiędzy czasem startu a czasem mety wyrażona w

godzinach, minutach i sekundach.
b) “Komunikat startowy” - zawierający zebrane, najważniejsze informacje o przebiegu Rajdu,

opublikowany na tydzień przed rozpoczęciem zawodów.
c) “Lista  startowa”  -  zestawienie  zespołów  zakwalifikowanych  do  udziału  w  Rajdzie.

Zestawienie to zawierać będzie nazwę zespołu oraz imiona i nazwiska zawodników.
d) “Mapa etapu” - mapa szczegółowa, dopasowana do specyfiki danego etapu lub zadania

specjalnego.
e) “Mapa  główna”  -  dostarczona  przez  organizatora  mapa,  w  której  treści  podano  w

szczególności: lokalizację startu, mety, punktów kontrolnych wraz z ich opisami, lokalizację
stref  zmian  i  zadań  specjalnych;  syntetyczne  zestawienie  etapów  trasy  zawierające
kolejność etapów ich długość oraz kilometraż punktów kontrolnych liczony narastająco od
startu.

f) “Ostateczny czas pokonania trasy” - suma czasu pokonania trasy oraz przyznanych kar i
bonusów czasowych.

g) “Rajd” - „II Rajd Przygodowy OIRP w Gdańsku o Puchar Dziekana” odbywający się dnia 3
września 2016 r., na który składają się cztery trasy:

1. Trasa Adventure Racing.
2. Trasa Turystyczna.
3. Trasa BnO
4. Trasa Rodzinna.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu tras są ujęte w odrębnych regulaminach.
h) “Teren zamknięty” - miejsce (obszar, droga lub jej odcinek, rzeka, jezioro etc.) z którego

korzystanie podczas pokonywania trasy Rajdu jest zabronione przez organizatora Rajdu.
Informacja o terenach zamkniętych uwidoczniona będzie w treści mapy trasy Rajdu oraz
zostanie opublikowana w komunikacie startowym.

i) “Wycofanie  się  z  trasy”  -  podjęcie  decyzji  o  definitywnym  zaprzestaniu  dalszego
pokonywania trasy Rajdu.

j) “Wyposażenie  obowiązkowe”  -  wymieniony  w Komunikacie  startowym ekwipunek,  który
musi posiadać zawodnik/zespół startujący w Rajdzie.

3. Organizator Rajdu.
Organizatorem Rajdu są działający w porozumieniu:

a) Navigatoria sp. z o.o. siedzibą w Sopocie,
b) OIRP w Gdańsku,
Zwani dalej łącznie Organizatorem.

3.1. Zespół organizacyjny:
a) Kierownik Rajdu - Rafał Adametz,
b) Sędzia Główny - Arkadiusz Witer,
c) Szef logistyki - Rafał Kubiś,
d) Obsługa techniczno-informatyczna - Marcin Szulc,
e) Koordynator ze strony OIRP – Anna Kluczek – Kollar.

4. Zasady kwalifikacji do udziału w Rajdzie (zgłoszenia i wpisowe).
Na Rajd zakwalifikowane zostaną zespoły spełniające łącznie następujące warunki:
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a) Zgłoszą  chęć  udziału  w  rajdzie  do  dnia  13  sierpnia  2016  za  pomocą
formularza  zgłoszeniowego  na  stronie  www.oirp.gda.pl lub  prześlą  stosowną
informację na adres email oirpadventurerace@gmail.com.

b) W  składzie  spełniającym  wymogi  formalne,  o  których  mowa  w  regulaminach
poszczególnych tras.

c) Opłacą wpisowe zgodnie z cennikiem:

Wpłacone do 31 lipca 2016:
• Trasa AR – 100 zł / osoba
• Trasa BnO i Turystyczna – 30 zł / osoba
• Trasa Rodzinna – 20 zł / osoba

Wpłacone po 31 lipca 2016:
• Trasa AR – 150 zł / osoba
• Trasa BnO i Turystyczna – 50 zł / osoba
• Trasa Rodzinna – 30 zł / osoba

d) Zwrot  pełnej  kwoty  wpisowego  nastąpi,  jeśli  osoba  z  opłaconym  wpisowym
poinformuje Organizatora o swojej rezygnacji z udziału w Rajdzie do dnia 31 lipca
2016. Zwrot 50% kwoty wpisowego nastąpi, jeżeli informacja o rezygnacji dotrze do
organizatora  w  terminie  31  lipca  –  7  sierpnia  2016.  Po  dniu  7  sierpnia  –  zwrot
wpisowego nie jest możliwy.

e) Istnieje możliwość zrzeczenia się praw do udziału w rajdzie na rzecz innej osoby –
stosowną informację należy przesłać do organizatora najpóźniej do dnia 13 sierpnia.

5. Zasady uczestnictwa w Rajdzie.
5.1. Pokonywanie trasy.

a) Wszystkie  punkty  kontrolne  (PK)  na  trasie  Rajdu  są  oznaczone  lampionami  z
perforatorami  albo  z  kredkami  bądź  pisakami,  bądź  z  innymi  tym  podobnymi
narzędziami używanymi w celu potwierdzenia obecności zespołu na PK. Każdy PK
posiada indywidualny kod.

b) Na niektórych PK może przebywać obstawa sędziowska.
c) Punkt  kontrolny  trasy  Rajdu  potwierdza  się  poprzez  umieszczenie  przy  użyciu

narzędzi, o których mowa powyżej, indywidualnego kodu PK lampionu w tym polu
karty startowej, które odpowiada swą  kolejnością  kolejności zdobywania punktów
kontrolnych.

d) Zaliczenie  punktu  kontrolnego  może  być  związane  z  wykonaniem  dodatkowego
zadania specjalnego.

e) Kolejność  potwierdzania  PK  będzie  określona  w  Komunikacie  startowym.

5.2. Zespoły.
a) W Rajdzie startują  zespoły złożone z osób pełnoletnich:  na trasie Turystycznej  i

Rodzinnej o dowolnym składzie; na trasie AR wyłącznie 2-osobowe; na trasie BnO
dopuszczony jest start indywidualny lub w zespole 2-osobowym. 

b) Osoby  poniżej  18  roku  życia  mogą  wystartować  w  Rajdzie  za  pisemną  zgodą
prawnego opiekuna i  wyłącznie w zespole z osobą  pełnoletnią,  upoważnioną  do
opieki nad niepełnoletnim.

c) Uczestnicy  składają  w  bazie  Rajdu  oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  do
uprawiania sportów ekstremalnych i akceptacji Regulaminu Rajdu.

d) Uczestnicy Rajdu startują  na własne ryzyko i zapewniają sobie ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

e) Każdy  zespół  przystępując  do  Rajdu  musi  posiadać  ze  sobą  wyposażenie
obowiązkowe na danym etapie, określone w Komunikacie startowym.
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5.3. Mapy i karty startowe.
a) Każdemu zespołowi wydawane są mapy (jedna mapa na uczestnika) trasy Rajdu

oraz jedna karta startowa.
b) W  czasie  trwania  Rajdu  zabronione  jest  posługiwanie  się  innymi  mapami  niż

dostarczone przez organizatora.
c) Podobnie zakazane jest używanie w celach nawigacyjnych odbiorników GPS.
d) Dopuszcza  się  jednak  stosowanie  urządzeń  zapisujących  parametry  przebycia

trasy.

5.4. Limity czasowe.
a) Pokonanie trasy Rajdu ograniczone jest limitem czasu
b) Informacje na temat obowiązujących limitów publikuje się w treści mapy danej trasy

dostarczanej zawodnikom na starcie, a wcześniej w Komunikacie startowym.

5.5. Poruszanie się po trasie - zasady bezpieczeństwa.
a) Rajd odbywa się w formule ciągłej. Uczestnicy po starcie zmierzają nieprzerwanie

do mety w zespołach.
b) Uczestnicy poruszający się w czasie Rajdu po drogach publicznych zobowiązani są

do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
c) W porze od zmroku do świtu  zespoły obowiązkowo poruszają  się  korzystając z

oświetlenia.
d) W przypadku wycofania się  z trasy należy powiadomić  o tym najbliższą  obstawę

Punktu Kontrolnego lub telefonicznie Kierownika Rajdu. Numer alarmowy podany
jest w treści mapy.

e) W razie wypadku, gdzie niezbędne jest wezwanie pomocy specjalistycznej, należy
także bezzwłocznie powiadomić Kierownika Rajdu.

f) Podczas pokonywania trasy wolno poruszać  się  tylko po terenie, który nie został
zdefiniowany przez Organizatora jako "Teren zamknięty".

g) Ponadto podczas pokonywania trasy obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się
po  uprawach  rolnych,  leśnych  do  4  m  wysokości  oraz  innych  terenach
oznakowanych jako niedostępne przez dysponentów terenu.

h) Uczestnicy  poruszają  się  pieszo,  bądź  przy  użyciu  środków  transportu
dopuszczonych przez Organizatora na danym etapie.

i) Członkowie zespołu nie mogą się rozdzielać.
j) Każdy zespół  zobowiązany jest do udzielenia pomocy w przypadku spotkania na

trasie innego zespołu, w którym nastąpił wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu.

6. Nagrody.
6.1. Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji danej trasy przyznany zostanie Puchar

Dziekana i opcjonalnie nagrody rzeczowe i drobne upominki.
6.2. Za  zajęcie  miejsca  drugiego  bądź  trzeciego  przyznane  zostaną  puchary  i

opcjonalnie drobne upominki

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Rajdzie
7.1. Zakwalifikowany zespół, który podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie

zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora w sposób analogiczny jak przy
zgłoszeniu na Rajd.

7.2. W przypadki  rezygnacji  wpłacone wpisowe może nie zostać  zwrócone lub może
zostać zwrócone w całości lub częściowo – patrz pkt. 4 niniejszego regulaminu.

8. Postanowienia końcowe.
a) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O każdej zmianie

zgłoszone zespoły zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej
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lub w inny dostosowany do okoliczności sposób umożliwiający zapoznanie się ze
zmianą.

c) W  sprawach  nie  ujętych  w  regulaminie  stosuje  się  postanowienia  regulaminów
poszczególnych tras Rajdu.

d) Uczestnicy  startujący  w  zawodach  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych dla celów organizacji Rajdu oraz na wykorzystanie wizerunku do celów
związanych z realizacją  zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów,
patronów  medialnych  i  sponsorów.  Administratorem  danych  osobowych  jest
Navigatoria sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Jana Winieckiego, 81-710 Sopot
wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,  VIII  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000616496. Stosowne
oświadczenie odebrane zostanie na starcie Rajdu.
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