
   Przedwiosenny Bieg na Orientację
         Zorientowane Kozy 2021

REGULAMIN PRZEDWIOSENNEGO BIEGU NA ORIENTACJĘ – „ZORIENTOWANE KOZY 2021”

1. Organizator zawodów:

Centrum Sportowo - Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy.

2. Zespół organizatorów:

 Kierownik zawodów: Konrad Hamerlak.
 Sędzia główny: Krzysztof Wojarski.
 Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski.
 Kierownik startu: Wacław Czerkawski
 Biuro zawodów: Jolanta Biernat
 Informacja zawodów: Magdalena Duda

3. Cel zawodów:

 Popularyzacja biegów na orientację wśród mieszkańców Gminy Kozy.
 Promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego.
 Poszerzenie oferty nowych form rekreacji dostępnych w Kozach.
 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

4. Uczestnicy:

 Zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących dobrą zabawę oraz aktywny sposób spędzania wolnego
czasu.

5. Termin i miejsce zawodów:

 6 marca 2021 r /sobota/, Centrum zawodów – Stadion Gminny przy ul. Przeczniej 3 w Kozach.

 Ze względów bezpieczeństwa impreza została podzielona na dwie części:

a) Część rekreacyjna: Trasa R – startuje od godziny 10:00.

b) Część sportowa: Trasy A, B, C – startują od godziny 11:00.

6. Trasy i kategorie:

 A (długość ok. 4 km) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn.
 B (długość ok. 2,5 km) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn.

 C (długość ok. 3 km) – możliwy start w zespołach 2-osobowych, z oddzielną klasyfikacją dla kobiet, męż-
czyzn, zespołów mieszanych.

 R (długość ok. 2,5 km) – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12).

LIMIT CZASOWY: 75 MIN.
7. Mapa:

Przygotowana  według  międzynarodowych  standardów  map  do  biegów  na  orientację  uwzględniając  takie
obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie
dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Aktualność styczeń 2021.
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8. System potwierdzeń:

Karty chipowe. Uwaga: kara za zgubienie   karty   wynosi 50 zł.  

9. Zasady bezpieczeństwa i poruszania się po terenie zawodów.

Biorący udział w zawodach startują w swoich kategoriach w odstępach czasowych zgodnie z  opublikowanymi
przed zawodami na liście startowej minutach startowych.

Na 1 minutę przed startem startujący pobiera dokładną mapę terenu z zaznaczonymi na czerwono: miejscem
startu  (trójkąt),  punktami  kontrolnymi(kółeczka),  metą  (podwójne  kółeczko),  oraz  ewentualne  obszary
z zakazem wstępu (ukośne linie).

Ze startu rusza się na sygnał sędziego w swojej minucie startowej.

Zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za pomocą systemu
SportIdent. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w tym celu w specjalną stację, do której należy włożyć
(przyłożyć) swój chip.

Zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na mecie za pomocą
chipa i stacji SI.

Po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do centrum zawodów w celu odczytania przebiegu trasy z chipa.
Zawodnicy, którzy korzystali z chipów organizatorów oddają je w biurze zawodów.

Klasyfikacja  wg  czasu  pokonania  trasy,  w  pierwszej  kolejności  startujący,  którzy  zaliczyli  wszystkie  punkty
kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym 1-m punktem, 2-ma, itd.

Trasa biegu między punktami kontrolnymi zależy od startującego, przestrzegając przepisów o ruchu drogowym,
zapisów w regulaminie zawodów, zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.

Wszyscy  uczestnicy  startują  na  własną  odpowiedzialność,  prosimy  o  unikanie  sytuacji  niebezpiecznych  dla
startujących oraz osób postronnych, oraz o poszanowanie własności prywatnej i publicznej.

Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-czerwonym lampionem rozmiarach 30 x 30 cm i wyposażone
w perforator.

Zawody rozgrywane są w terenie zurbanizowanym, gdzie dozwolony jest ruch samochodów, bez wprowadzania
żadnych zmian w organizacji ruchu. 

Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zatem poruszanie się po jezdni jest
dozwolone tylko na ulicach bez chodnika. 

Ulice o dużym natężeniu ruchu ograniczają teren zawodów i nie ma potrzeby ich przekraczania. Teren zawodów
przecinają ulice o średnim natężeniu ruchu, które zostały zakratkowane kolorem bordowym – ich przekraczanie
dopuszczalne jest tylko po przejściach dla pieszych. Pozostałe uliczki na obszarze zawodów są o niewielkim
natężeniu  ruchu,  ale  apelujemy  o  ostrożność  i  przekraczanie  ulic  bezpiecznie  i  zgodnie  z  zasadami  ruchu
drogowego. Ulice objęte zakazem ruchu pojazdów lub o niewielkim natężeniu ruchu oznaczone są kolorem
jasno-brązowym, prosimy jednak pamiętać, że zawsze może się znaleźć  ktoś, kogo zakaz nie obowiązuje.
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Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli
nie  są  otoczone ogrodzeniem.  Zakazane  są  również  fragmenty  zakreskowane  kolorem czerwonym – są  to
głównie ruchliwe ulice.

UWAGA – TO JEST BARDZO WAŻNE

WSZYSTKIE TRASY PRZEKRACZAJĄ RUCHLIWĄ UL. PRZECZNIĄ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH BEZ SYGNALIZACJI
ŚWIETLNEJ.  PO OBU STRONACH ULICY ZNAJDUJĄ SIĘ PUNKTY KONTROLNE – PIERWSZY WYŁĄCZA POMIAR
CZASU, DRUGI PONOWNIE WŁĄCZA, ZATEM CZAS PRZEJŚCIA PRZEZ ULICĘ NIE WLICZA SIĘ DO WYNIKU. 

MOŻNA TO WYKORZYSTAĆ ABY CHWILE ODPOCZĄĆ, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ PRZEZ TO
PRZEJŚCIE.

Przypominamy również o zasadzie, że elementy terenu oznaczone grubą linią są nieprzekraczalne. Dotyczy to
takich elementów jak żywopłoty, mury, ogrodzenia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechodzenia przez nie,
nawet gdyby było to wykonalne. 

START / META
STADION SPORTOWY, KOZY UL. PRZECZNIA 3; 49°50'54,5"N, 19°08'45,4"E

USYTUOWANIE START-U / METY

BIURO ZAWODÓW – NIE JEST PRZEWIDZIANE

SZATNIE – NIE SĄ PRZEWIDZIANE. TOALETY W BUDYNKU.

PARKING – PLAC TARGOWY PRZY UL. SZKOLNEJ
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10. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przez stronę https://www.bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/506 Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą
elektroniczną do dnia 4 marca 2021, godz. 23:59, a opłaty startowe przyjmujemy tylko przelewem w terminie
do 4 marca 2021. Na zasadzie wyjątku dopuszczamy możliwość zapłaty na miejscu przez kluby z Czech.  

Osoby,  które  za  start  zapłacą  przelewem  tradycyjnym  muszą  na  adres  mailowy  info@csw.kozy.pl wysłać
potwierdzenie przelewu. 

11. Opłata startowa:

 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B.
 10 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B (dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się do 18 lat).
 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12).
 20 zł od zespołu na trasie C.

12. Lista startowa:

Lista zgłoszonych zawodników będzie umieszczona na stronie zawodów www.csw.kozy.pl najpóźniej 24 godziny
przed zawodami. W trakcie trwania zgłoszeń lista będzie systematycznie aktualizowana.

13. Komunikat techniczny:

Zawody odbywają się w czasie, gdy na terenie Polski wprowadzony jest stan epidemii. W związku z tym bieg
będzie wyglądał trochę inaczej niż poprzednie edycje.

 Nie będzie tradycyjnego biura zawodów. Zapisy tylko drogą elektroniczną.

 Odbiór wypożyczanych chipów-kart SportIdent bezpośrednio przed startem w osobnym namiocie.

 Każdy uczestnik startuje o określonej porze zgodnie z wybraną minutą startową. Czasy startu zostaną
opublikowane  w  dniu  5  marca  na  stronie  www.bielskobialanoca.pl oraz  www.csw.kozy.pl
Dopuszczamy  możliwość  wcześniejszego  startu  w  przypadku  wolnej  minuty  startowej  tak,  aby
maksymalnie skrócić czas oczekiwania na starcie.

 Start czynny będzie przez 3 godziny: od 10:00 do 13:00 tak, aby w strefie startu i mety przebywało jak
najmniej osób równocześnie.

 Nie udostępniamy pomieszczeń zamkniętych, aby uniknąć gromadzenia się w ograniczonej przestrzeni
dużej liczby osób. Oznacza to, że nie będzie szatni w Centrum Zawodów. Będą dostępne tylko toalety.

 Odczyt chipów  będzie znajdował się w pobliżu mety.

 Nie przewidujemy ceremonii otwarcia i zakończenia zawodów.

 Większość  czynności  na  starcie  będzie  się  odbywała  samoobsługowo  pod  okiem  organizatorów:
potwierdzenie stacji CLEAR, CHECK i START, pobranie opisów i map.

Organizator zapewnia:

 Płyny dezynfekujące w strefie startu i mety.

 Organizatorzy wyposażeni będą w maseczki lub przyłbice.
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 Chipy i karty SI wypożyczone od organizatora będą przed i po biegu dezynfekowane.

 Organizator zapewni  środki  ochrony oraz  poinformuje  zawodników o zasadach obowiązujących na
biegu wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2. Jednak mimo przestrzegania  wszystkich
zaleceń nie ma możliwości zapewnienia, że na wydarzeniu uczestnik nie zarazi się koronawirusem. 

 W razie  ewentualnej  obecności  na  wydarzeniu  osoby  zarażonej  może  zaistnieć  konieczność
skierowania  na  kwarantannę   pozostałych  uczestników.  Za  ewentualne  skutki  uczestnictwa
w wydarzeniu w trakcie epidemii organizator nie bierze odpowiedzialności.  

Ze strony uczestników oczekujemy:

 Zachowania dystansu w stosunku do innych osób w Centrum Zawodów i na trasie.

 Stosowania maseczek ochronnych lub innych sposobów zasłonięcia ust i nosa.

 Konieczne powstrzymanie się od udziału w zawodach w przypadku wcześniejszego kontaktu z osobą
zakażoną lub pojawienia się objawów mogących świadczyć o zakażeniu.

 Stosowania się do zaleceń organizatorów.

 Przybycia  do  Centrum  Zawodów  nie  wcześniej  niż  5-10  minut  przed  planowanym  startem  oraz
opuszczenia rejonu mety jak najszybciej po odczytaniu chipa.

 Przed wejściem do boksu startowego każdy z  zawodników,  w tym również każde z  dzieci,  oddaje
wypełnioną i podpisaną (w przypadki dzieci przez rodziców) kartę wywiadu epidemiologicznego. Karty
należy samodzielnie wydrukować i  przynieś do Centrum Zawodów. Nie będzie możliwości pobrania
karty na miejscu w Centrum Zawodów.

14. Wyniki:

Wyniki pojawią się na stronie www.csw.kozy.pl do 48 godzin po zawodach.

15. Klasyfikacja:

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej kategorii. O kolejności w klasyfikacji będzie decydowała
liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

16. Pakiet startowy:

 Mapa dla każdego zawodnika.
 Napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów.

17. Nagrody:

 Medale dla wszystkich dzieci do 12 roku życia.
 Dyplomy i  statuetki  za  zajęcie  miejsc  od I  do III  w poszczególnych  kategoriach  zostaną wręczone

indywidualnie.
18. Zasady udziału w zawodach:

 Złożenie kompletnie wypełnionego oświadczenia uczestnika zawierającego informację odnośnie Covid-
19.  Oświadczenie  to  będzie  udostępnione na stronie  www.csw.kozy.pl najpóźniej  27  lutego  2021.
Oświadczenie  należy  pobrać,  wydrukować,  podpisać  i  zabrać  na  zawody.  Nie  będzie  możliwości
pobrania oświadczenia w Centrum Zawodów.
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 W przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest
podpisaniem oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność
rodzica/opiekuna prawnego,

 W przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką
rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie
dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

19. Wizerunek.

W trakcie biegu będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video
z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych  i nagraniowych w związku z ich udziałem w biegu
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda została
wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach. 

20. Dane osobowe. 

Spełniając obowiązek informacyjny podajemy do wiadomości, że:
 Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe, pl. ks. Karola Kochaja 1,

43-340 Kozy. tel. + 48 33 817-57-40, e-mail:  dyrektor@csw.kozy.pl . Zgłoszenie udziału w zawodach
odbywa się poprzez rejestrację na  https://www.bgtimesport.pl/zawody Każdy z  podmiotów ponosi
odrębną odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem przez siebie danych osobowych Uczestników.

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportowo - Widowiskowym  w  Kozach możliwy
jest pod nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w oparciu o uzasadniony interes  CSW Kozy  (art.6 ust.1
lit.  e) RODO, w celu realizacji zadań statutowych CSW, w celu przeprowadzenia tych zawodów, w tym
prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz
promowaniu   działań  związanych  z  zawodami   poprzez  rozpowszechnianie  zdjęć  oraz  materiałów
filmowych. 

 Dane  osobowe  uczestników  zawodów,  które  były  podawane  w  formularzu  zgłoszeniowym  (imię,
nazwisko,  płeć,  data  urodzenia,  kategoria,  klub,  miejscowość,  numer  telefonu,  adres  e-mail)  wraz
z zajętym w zawodach miejscem i osiągniętym wynikiem mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, tj., sędziom, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom
stron  Internetowych  i  współuczestnikom  imprez  sportowych,  kibicom  oraz  podmiotom  z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia.

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres:   wymagany  przepisami  prawa,  niezbędny  do
zrealizowania celu przetwarzania, wykonywania zadań statutowych CSW lub do czasu cofnięcia zgody.

 Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów statystycznych i archiwalnych w związku
z celami  wynikającymi  z  zadań statutowych  CSW– przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych
powyżej celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.

 Administrator informuje, że uczestnik ma  prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
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d) przenoszenia danych, 
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul Stawki 1,

00- 193 Warszawa).
Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  podawanie  do  wiadomości  publicznej  danych  gromadzonych   w formularzu
zgłoszeniowym  wraz  z  zajętym  w  zawodach  miejscem i  osiągniętym  wynikiem we  wszelkich  ogłoszeniach,
zapowiedziach i  informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu.

Dane  osobowe  nie  będą przekazywane do państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej  oraz  nie  będą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

21. Uwagi:

 Organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 W przypadku wypadku, utraty  zdrowia lub mienia,  osoby te nie będą rościły  żadnych zobowiązań

wobec  organizatorów,  współorganizatorów  udostępniających  swoje  obiekty  na  czas  i  okoliczność
zawodów.

 Organizator zabezpieczy pierwszą pomoc przedmedyczną, nie będzie zapewniona opieki lekarskiej.
 Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego oraz kierownika zawodów.
 Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 Organizator  w  sytuacjach  nietypowych  bądź  nieuwzględnionych  w/w  regulaminie  zastrzega  sobie

prawo do własnej  interpretacji  oraz  oceny zaistniałego zdarzenia,  włącznie  ze  zmianą powyższego
regulaminu.

22. Kontakt:

 Sprawy organizacyjne: Magdalena Duda tel. 505 091 883, e-mail: info@csw.kozy.pl
 Sprawy techniczne: Krzysztof Wojarski tel. 500 162 802 e-mail: kwojarski@gmail.com

UWAGA: BARDZO PROSIMY, ABY W DNIU ZAWODÓW  TELEFONOWAĆ DO ORGANIZATORÓW TYLKO
W PRZYPADKU ISTOTNYCH I WAŻNYCH SPRAW.
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