
1. Organizator.
Organizatorem  nocnych  zawodów  na  orientację  „Nocek”   jest  Klub  Sportów  Górskich 
„Direta”
www.wspinanie.gniezno.pl
Osiniec, os. Przylesie 14
62-200 Gniezno

2. Termin i miejsce.
26-27 listopada 2011 (sobota/niedziela)
Zbiórka uczestników: 26 listopada 2011 godzina 17:00
Start: 26 listopada 2011 godzina 17:30
Miejsce zbiórki i startu: Szkoła Podstawowa w Modliszewku.

3. Kategorie.
Zawody przeprowadzone będą w jednej kategorii „open”.

4. Uczestnictwo.
Uczestnikiem zawodów może być każda osoba w wieku od 15 lat, spełniająca następujące 
wymagania:
-  podpisze oświadczenie  o zapoznaniu się  z regulaminem i  uczestnictwie w zawodach na 
własną odpowiedzialność,
- podpsze zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów 
statutowych KSG „Direta”,
- osoby w wieku 15-18 lat  przedstawią pisemną zgodę rodziców na udział  w zawodach i 
wystartują pod opieką osoby pełnoletniej,
- będzie posiadała obowiązkowe wyposażenie określone w punkcie 5.
- dokona opłaty startowej,
- przed startem przedstawi dowód tożsamości.
Uwaga: osoby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań mogą nie zostać dopuszczone 
do startu w zawodach. W takim przypadku opłata startowa nie będzie zwracana.

5. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika.
Wyposażenie obowiązkowe każdy zawodnik organizuje we własnym zakresie.
Na starcie wymagane będą:
- latarka,
- światło czerwone lub strój z elementami odblaskowymi,
- kompas lub busola,
- telefon komórkowy z naładowaną baterią,

6. Opłata startowa i zgłoszenia.
Opłata startowa wynosi:
- 10 zł dla członków KSG „Direta”,
- 20 zł dla pozostałych osób.
Opłatę startową należy wpłacać do dnia 13 listopada na konto:
KSG „Direta”
Osiniec, os. Przylesie 14
62-200 Gniezno
mBank      43 1140 2004 0000 3902 5131 9455
z dopiskiem NOCEK2011 – imie i nazwisko

http://www.wspinanie.gniezno.pl/


Zgłoszenia  i  informacje  o  wpłacie  należy  dokonać  drogą  elektroniczną,  na  adres 
ksgdireta@op.pl  korzystając z załączonego formularza.  W temacie proszę wpisać „Nocek 
2011 – zgłoszenie”.
Uwaga: Zgłoszenia po 13 listopada dodatkowo należy potwierdzić telefonicznie pod nr 783-
565-418. Opłatę startową w takiej sytuacji wynosi 30 zł i należy uiścić ją bezpośrednio przed 
startem

7. Przebieg zawodów.
Start  zawodników odbywać  się  będzie  w niewielkich  odstępach  czasowych.  O kolejności 
startu decydować będzie losowanie.  Możliwy jest  start  zawodników w grupach.  Dla osób 
niepełnoletnich start i pokonywanie trasy w zespole z osobą pełnoletnią jest obowiązkowe. 
Mapę z  naniesionym pierwszym punktem kontrolnym zawodnicy otrzymują  bezpośrednio 
przed startem. Po dotarciu na pierwszy punkt kontrolny otrzymują informację o lokalizacji 
następnego i  tak kolejno,  aż  do mety.  Szczegóły techniczne  przedstawione zostaną  przed 
startem. Trasa będzie miała długość około 30 km. Trasę pokonywać można tylko pieszo. Na 
drogach publicznych poruszać się można tylko i wyłącznie przestrzegając przepisów ruchu 
drogowego.  Na  terenie  obszarów  leśnych  należy  się  poruszać  z  zachowaniem  zasad  i 
przepiów obowiązujących na terenach Lasów Państwowych. Podczas zawodów zabrania się 
korzystania z nawigacji GPS. Czas na pokonanie trasy to 12 godzin.
Zwycięzcą  zawodów  zostanie  osoba,  która  zaliczy  najwięcej  punktów  kontrolnych.  W 
przypadku  zaliczenia   przez  więcej  niż  jednego  zawodnika  takiej  samej  ilości  punktów 
kontrolnych, o miejscu będzie decydować czas. W przypadku startu w grupach o kolejności 
decydować  będzie  najgorszy  wynik  spośród  członków  grupy.  Ogłoszenie  wyników  i 
wręczenie nagród odbędzie się na mecie, około 30 minut po dotarciu ostatniego zawodnika.

8. Świadczenia.
Uczestnicy  zawodów  otrzymują  mapę  oraz  pisak  do  nanoszenia  na  mapie  niezbędnych 
informacji.  Organizator zapewnia nocleg w warunkach turystycznych, drobny poczęstunek, 
możliwość skorzystania z czajnika. W przypadku chęci skorzystania z noclegu należy zabrać 
ze  sobą  karimatę   i  śpiwór.  W  wyjątkowych  i  uzasadnionych  przypadkach  organizator 
przewidział możliwość zwiezienia uczestnika rajdu na metę. Dla osób, które zajmą pierwsze 
trzy  miejsca  przewidziano  drobne  nagrody  i  dyplomy.  Istnieje  możliwość  transportu 
uczestników z Gniezna do Modliszewka po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

9. Postanowienia końcowe.
Organizator  nie  zapewnia  ubezpieczenia.  Ewentualne  ubezpieczenie  zawodników  we 
własnym zakresie. 
W trakcie trwania zawodów organizator nie zapewnia picia i jedzenia. Przewidziano jedynie 
drobny poczęstunek na mecie (słodycze, kawa, herbata). 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres ksgdireta@op.pl lub pod numer telefonu 783-565-
418 (organizator nie będzie odpowiadał na SMS’y, proszę dzwonić).


