
REGULAMIN KONKURSU

Zasady ogólne

Konkurs składa się z trzech konkurencji: Bieg na orientację z quizem, Rozpalanie ogniska, Rozbijanie namiotu.

Konkurs przeznaczony jest dla drużyn 3-5 osobowych.

Każda drużyna musi być wyposażona w przybory do pisania, co najmniej jeden smartfon lub tablet z aplikacją  

umożliwiającą nawigację wg współrzędnych GPS i wykonywania zdjęć fotograficznych. Urządzenie musi mieć  baterię 

 umożliwiajacą co najmniej 1,5 godzinne działanie w terenie.

Każda drużyna w momencie rejestracji do konkursu otrzymuje Kartę Punktową. Karta zawiera: współrzęne GPS 

poszczególnych punktów Biegu na orientację i pytania Quizu.  Karta służy do odnotowania czasów, odpowiedzi i punktacji. 

Brak zwrotu Karty punktowej po zakończeniu Biegu na orientację automatycznie dyskwalifikuje drużynę z konkursu.

Drużyny startują zgodnie z kolejnością rejestracji do konkursu

Uczestnicy konkursu wypełniają na Karcie punktowej wyłącznie pola: Nazwa drużyny, Nazwa punktu, Odpowiedzi na pytania.

Bieg na orientację i Quiz

W biegu muszą brać udział wszyscy członkowie zgłoszonej drużyny. 

Do kolejnych punktów należy docierać w w kolejności wyznaczonej w Karcie punktowej.

Bieg odbywa się pieszo. Niedozwolone jest korzystanie z  jakichkolwiek środków lokomocji.

Potwierdzeniem dotarcia do danego punktu będzie wykonanie zdjęcia min. 2/3 składu drużyny na tle zidentyfikowanego 

 w punkcie obiektu. Zdjęcia należy okazać sędziemu konkursu po dotarciu do mety.

Z każdym punktem skojarzone jest pytanie quizu nawiązujące do obiektu znajdującego się w najbliższym otoczeniu punktu  

wskazanego współrzędnymi. Odpowiedź na każde z pytań należy wpisać do Karty punktowej przed zwróceniem karty 

na mecie biegu.   Na karcie punktowej odnotowana jest zarówno godzina startu jak i zakończenia biegu (zwrot 

wypełnionej Karty punktowej)

Wraz z Kartą punktową uczestnicy otrzymują również Kopertę alarmową zawierającą mapkę z naniesioną trasą biegu. 

Otwarcie Koperty alarmowej wiąże się z doliczeniem 30 (trzydziestu) karnych minut do czasu konkurencji.

Nieukończenie biegu w czasie 1,5 godziny skutkuje dyskwalifikacją. Opuszczenie punktu  - 15 karnych minut.

Rozpalanie ogniska bez użycia smartfonu.

Do rozpalenia ogniska uczestnicy otrzymują pudełko zapałek zawierające 3 do 7 sztuk zapałek(w zależności 

od warunków atmosferycznych w dniu zawodów)

Do rozpalania ogniska wolno stosować jedynie otrzymane zapałki oraz naturalne materiały palne zgromadzone i wskazane  

przez organizatorów. Nie wolno stosować papieru, świeczek podpałek itp. pod groźbą dyskwalifikacji.

W trakcie konkurencji nie wolno korzystać z podpowiedzi uzyskiwanych w internecie  z elektronicznych narzędzi.

Po rozpaleniu ogniska przedstawiciel drużyny sygnalizuje ten fakt podnisieniem ręki i okrzykiem. Od tego momentu 

ognisko powinno palić się wyraźnym płomieniem przez min. 3 minuty bez ingerencji uczestników.

Nierozpalenie ogniska - zero punktów. Zgaśnięcie płomienia przed upływem 3 minut - 5 karnych minut.

Rozbijanie namiotu.

Przed rozpoczęciem konkurencji uczestnicy samodzielnie składają i pakują namiot do odpowiednich worków.  

W odpowiednich workach muszą się znależć wszyskie elementy namiotu.Worki muszą być zawiązane na prosty węzeł.

Podłoga prawidłowo rozpiętego namiotu musi być przytwierdzona wszystkimi szpilkami, oba maszty postawione. 

Wszystkie odciągi muszą być napięte do wbitych śledzi. Zamki wejściowe muszą być w całości zaciągnięte. Brak lub  

nieprawidłowe zainstalowanie każdego elementu skutkuje doliczeniem 15 sekund do czasu konkurencji.

Punktacja za poszczególne konkurencje.

Bieg: 1 miejsce - 15pkt, 2 miejsce 12 pkt, 3 miejsce 10 pkt, każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej,  

miejsce 13 i dalsze 0 pkt.  Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie    2pkt

Ognisko: 1 miejsce - 10pkt, 2 miejsce 8 pkt, 3 miejsce 7 pkt, każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej,  

miejsce 10 i dalsze 0 pkt.

Namiot: 1 miejsce - 10pkt, 2 miejsce 8 pkt, 3 miejsce 7 pkt, każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej,  

miejsce 10 i dalsze 0 pkt.

Miejsca.

O zajęciu poszczególnych miejsc decyduje suma punktów uzyskana we wszystkich trzech konkurencjach.

Przy równej ilości punktów decydują kolejno czasy zakończenia kolejnych konkurencji: Biegu, Ogniska i Namiotu

W razie wątpliwości interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.


