RAJD WILCZY 2022
Organizator:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej EVENTYR
Os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
NIP: 651-172-08-33
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
I. Termin rajdu
26 marca 2022 ! (Podobnie jak w latach ubiegłych, trasa PROFI startuje pod osłoną
NOCY)
MIEJSCE I BAZA ZAWODÓW
Start i meta zawodów zlokalizowane są na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Folwarecka 10 - Mosir Żory
II Zasady uczestnictwa
W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 lat za pisemną zgodą
rodzica/ opiekuna. Wzór zgody otrzymacie po wcześniejszym zgłoszeniu osoby
niepełnoletniej drogą mailową na adres: biuro@evenyrteam.pl
Na trasie PROFI przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
Zmianę w składzie osobowym należy zgłosić najpóźniej podczas rejestracji w biurze
zawodów.
Na trasie Rodzinnej mogą startować dzieci pod opieką rodzica/opiekuna lub za ich
pisemną zgodą.
III Trasy
Trasa PROFI - Dystans trasy: ok. 130km. Udział biorą zespoły dwuosobowe. Rajd
przygodowy składający się z etapów: pieszy, rowerowy, kajakowy, zadania specjalne
Klasyfikacja: MM (dwóch mężczyzn) i MIX (przynajmniej jedna kobieta w zespole)
Limit czasu: 16 godzin
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/HT8P1JFfi6GyBYdY6
Trasa OPEN - Dystans trasy: ok. 60km. Udział biorą zespoły dwuosobowe. Rajd
przygodowy składający się z etapów: pieszy, rowerowy, zadania specjalne
Klasyfikacja: MM(dwóch mężczyzn) i MIX(przynajmniej jedna kobieta w zespole)
Limit czasu: 6 godzin
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JXM1GBgtagMbYvjLA
Trasa Rowerowa - Dystans trasy: ok. 40km. Start indywidualny. Trasa jednolita
rowerowa na podstawie wyznaczonych punktów kontrolnych na mapie.
Klasyfikacja: M (mężczyzn) i K (kobiet)
Limit czasu: 5 godzin
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/NSrxK73NqN6Zu67e7

Trasa Biegowa - Dystans trasy: ok. 20km. Start indywidualny. Trasa jednolita piesza na
podstawie wyznaczonych punktów kontrolnych na mapie.
Klasyfikacja: M (mężczyzn) i K (kobiet)
Limit czasu: 5 godzin
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/X48tmx1WXquQeAC9A
Trasa Rodzinna - Dystans trasy ok. 5km. Start w zespołach 2-5 osobowych, w skład
zespołu wchodzi przynajmniej jedno dziecko poniżej 14 lat. Bez klasyfikacji. Każdy, kto
ukończy trasę jest zwycięzcą.
Limit czasu: 6 godzin
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/BVKCHKy9sKNbycCN6
IV Zasady rywalizacji
Na trasach AR rywalizują zespoły dwuosobowe.
Zabroniona jest wymiana zawodników podczas trwania zawodów.
Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną podczas zgłoszenia nazwą.
Wszystkie zespoły startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy sami
decydują o tempie poruszania się oraz o odpoczynku.
Trasa będzie wyznaczona w postaci punktów kontrolnych.
Droga pomiędzy punktami jest dowolna, jednak niektóre fragmenty trasy mogą mieć
przebieg obowiązkowy.
Na punktach kontrolnych zespoły muszą stawić się w komplecie.
Podczas wszystkich etapów uczestnicy muszą mieć wyposażenie obowiązkowe
wymagane na danym etapie.
Podczas rajdu zabronione jest korzystanie z innych środków lokomocji niż te określone lub
udostępnione przez Organizatora
V Etapy
Etapy piesze – uczestnicy pokonują je pieszo, marszem, biegiem, według uznania.
Etapy rowerowe – uczestnicy pokonują je na własnych rowerach
Etapy kajakowe – uczestnicy pokonują je przy pomocy sprzętu dostarczonego przez
Organizatora
VI Zadania i odcinki specjalne
Czas wykonywania zadań specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania
trasy.
Czas oczekiwania na wolne stanowisko nie będzie odliczony
Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.
Podczas wykonywania zadania członkowie zespołu mogą sobie pomagać.
Niewykonanie zadania przez cały zespół skutkuje nałożeniem kary czasowej.
VII Mapy
Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez
Organizatora.
Zabronione jest korzystanie z innych map oraz urządzeń GPS.
Na mapie start będzie oznaczy trójkątem, meta podwójnym okręgiem, punkt kontrolnym
okręgiem.
Na mogą być oznaczone miejsca, w których będzie możliwe i obowiązkowe przekraczanie
głównych dróg.
Na niektóre etapy uczestnicy mogą dostać dodatkowe mapy.

VIII Punkt kontrolny
Punkt kontrolny jest wyposażony w biało-pomarańczowy lampion.
Na niektórych PK mogą znajdować się sędziowie oraz zadania specjalne.
Potwierdzenie obecności na PK następuje w momencie odbicia perforatora na karcie
startowej.
W przypadku stwierdzenia przez uczestników braku PK, należy skontaktować się z
Organizatorem w celu potwierdzenia obecności na danym punkcie.
IX Strefy zmian (przepaki) – tylko trasa PROFI
W czasie trwania zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia tylko w wyznaczonych
strefach.
Drużyna musi spakować swój sprzęt do pojemników o limitowanej objętości – zostanie
podane w komunikacie technicznym.
Zespoły muszą oznakować swój depozyt.
Depozyt po wykorzystaniu należy pozostawić spakowany do transportu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, nie spakowane do
pojemników
X Wyposażenie uczestników
Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku, zabronione jest
korzystanie z pomocy osób postronnych.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do sprawdzania wyposażenia podczas zawodów.
Za brak wymaganego wyposażenia zostanie nałożona kara czasowa.
Wyposażenie zabronione:
Broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
Jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatora
Mapy inne niż zapewniane przez Organizatora\nNawigacja GPS
Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika:
Przez cały okres trwania zawodów
Czołówka
Folia NRC
Dowód osobisty
Ubezpieczenie NNW
Odblask
Etap rowerowy
Sprawny rower
Kask rowerowy
Przednie białe światło (może być czołówka)
Tylne czerwone światło
Etap kajakowy
Sprzęt dostarczony przez Organizatora
Wyposażenie obowiązkowe zespołu/uczestnika tras indywidualnych:
Przez okres trwania zawodów
Kompas
Telefon komórkowy
Apteczka o zawartości:
1x Bandaż dziany
1x Bandaż elastyczny
1x gaza jałowa
1x Leki przeciwbólowe

1x zestaw plastrów
Wyposażenie zalecane:
Ubiór odpowiedni do warunków
Zestaw naprawczy do roweru
Mapnik rowerowy
XI Zasady klasyfikacji
Ukończenie zawodów
Warunkiem sklasyfikowania zespołu/uczestnika jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów
całe trasy oraz przestrzeganie regulaminu.
Zespoły/uczestnicy będą klasyfikowane w pierwszej kolejności według ilości zaliczonych
punktów kontrolnych, następnie czasu pokonania trasy
Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie.\
Rezygnacja
W przypadku wycofania się zespołu/uczestnika zobowiązany jest on do niezwłocznego
poinformowania Organizatora
Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa.
Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zespołu/uczestnika w przypadku
stwierdzenia przez niezdolności do kontynuacji ze względów medycznych, w przypadku
złamania przepisów niniejszego regulaminu
Inne postanowienia
Zespół/uczestnik który schodzi z trasy sam musi zapewnić sobie odpowiedni środek
transportu.
XII Kary i premie czasowe
Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – zostanie określone w
komunikacie technicznym
Brak wyposażenia obowiązkowego – 1 godzina
Brak numeru startowego – 30 minut
Podczas etapów mogą być naliczane minuty karne za nie zaliczenie PK – zostanie
określone w komunikacie technicznym
W wyjątkowych okolicznościach Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu premii
czasowej
Kary i premie czasowe będą doliczane do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na
metę
XIII Numery startowe
Uczestnicy otrzymają numery startowe podczas rejestracji w biurze zawodów
Podczas trwania zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi
numerami startowymi
XIV Żywienie na trasie
Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie oraz picie na cały czas trwania zawodów.
Zespoły mogą uzupełniać prowiant w sklepach.
Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy

XV Bezpieczeństwo
Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać
cały wymagany sprzęt
Podczas odprawy technicznej uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych
niebezpieczeństwach
Uczestnicy zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku
Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW z uwzględnieniem uprawiania sportów
ekstremalnych
Uczestnik startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
Uczestnik podpiszę w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody które powstaną
podczas trwania zawodów nie z winy Organizatora
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, w szczególności
zasad związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym, bezpieczeństwa
związanego z przekraczaniem przejazdów kolejowych. Uczestnikom zabrania się
poruszania w grupach większych niż 15-osobowe.
XVI Zgłoszenia, wpisowe i terminy płatności
Wysokość wpisowego zależy od terminu opłacenia startu
STANDARDOWY CENNIK:
Płatne do 28. lutego 2022r
CENNIK DLA SPÓŹNIALSKICH
Płatne w dniach 01-14.marca 2022r
Zgłoszenia PROFI:
1 – do 28. lutego 2022r: 240zł/zespół
2 – 01-14.marca 2022r: 300zł/zespół
Zgłoszenia OPEN:
1 – do 28. lutego 2022r: 160zł/zespół
2 – 01-14.marca 2022r: 200zł/zespół
Zgłoszenia ROWER:
1 – do 28. lutego 2022r: 60zł/osoba
2 – 01-14.marca 2022r: 80zł/osoba
Zgłoszenia BIEG:
1 – do 28. lutego 2022r: 60zł/osoba
2 – 01-14.marca 2022r: 80zł/osoba
Zgłoszenia RODZINNA:
1 – do 28. lutego 2022r: 40zł/zespół
2 – 01-14.marca 2022r: 60zł/zespół
Wpisowe wpłacamy poprzez przelew na konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS
89 1600 1462 1836 6815 3000 0001
W tytuł wpisujemy:
nazwa drużyny + nazwa trasy
np. "eventyr team" - PROFI
Zwrot wpisowego:
Rezygnacja do 04.03.2022 zwrot 80% wpisowego
Rezygnacja od 05.03 do 17.03.2022 zwrot 50% wpisowego
Rezygnacja po 18.03.2022 brak zwrotu wpisowego

XVII Postanowienia końcowe
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora ich wizerunku w celu
promocji, udokumentowania zawodów w mediach oraz materiałach promocyjnych,
patronów i sponsorów
Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatora,
patronów i sponsorów
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów bez
podania przyczyn, jednak nie później niż 14 dni przez planowaną datą zawodów.
Organizator w przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów nie ponosi
odpowiedzialności w stosunku do uczestników za poniesione koszty związane z
przygotowaniami i uczestnictwem w zawodach
W przypadku odwołania lub zmiany terminu zawodów Organizator dokona zwrotu
wpłaconego wpisowego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
!!! UWAGA INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZULEK RAJDOWYCH !!!
W odpowiedzi na Wasze sugestie i apele w tym roku koszulki rajdowe będą w pakiecie
tylko dla trasy PROFI. Na pozostałych trasach (OPEN, ROWER, BIEG) można zamówić
koszulkę za opłatą wynoszącą 20zł.

Żory, 12.02.2022

