
REGULAMIN
zawodów marszowo–biegowych na trasie X MARSZU 
SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 R

I   Postanowienia ogólne
 

§ 1 
W zawodach marszowo – biegowych mogą brać udział osoby pełnoletnie startujące na własną odpowiedzialność, które 
opłaciły uczestnictwo w marszu. Osoby nieletnie mogą brać udział w zawodach marszowo – biegowych wyłącznie pod 
stałą  opieką  przynajmniej  jednego  z  rodziców  lub  upoważnionego  opiekuna,  który  ponosi  za  nie  pełną 
odpowiedzialność.  Opiekunowi  nie  wolno  pozostawić  podopiecznego  na  trasie  bez  opieki.  Niedopełnienie  tego 
obowiązku grozi dyskwalifikacją.

 
§ 2

W zawodach biorą udział 4 osobowe drużyny w składzie dowódca + 3 osoby.

§ 3 
Każdy z zawodników ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w zawodach marszowo – biegowych, w dowolnie wybranym 
przez  niego  momencie,  uprzednio  informując  o  tym  jednego  z  sędziów.  Rezygnacja  ta  skutkuje  dyskwalifikacją 
drużyny której jest członkiem. 

§ 4
Zawody składają się z wyścigu rozgrywanego na czas w ciągu jednego dnia. Wyścig składa się z  kilku etapów oraz 
konkurencji o charakterze toru przeszkód. 

§ 5 
Zamknięcie listy startowej następuje w dniu zawodów najpóźniej 30 minut przed startem. 

§ 6 
Wykonywanie zadań oraz konkurencji na punktach kontrolnych nie jest limitowane czasowo lecz czas ten jest wliczany 
do ogólnego czasu drużyny. 

§ 7 
W przypadku gdy na punkt kontrolny dotrze więcej  niż jedna drużyna, do zadania w pierwszej kolejności zostanie  
przydzielona drużyna, która dotrze na punkt kontrolny jako pierwsza w pełnym składzie. 
Drużyna, która dotarła jako kolejna będzie zobowiązana do postoju na czas ukończenia konkurencji  przez drużynę 
poprzedzającą ją. Czas postoju zostanie wliczony w czas ogólny drużyny.

§ 8
Drużyny startują na trasę w kolejności ustalonej przez organizatora w równych odstępach czasu.

§ 9
Od ogólnego czasu drużyny może zostać odjęta jedna z nagród czasowych (-8min, -5min, -3min), którą zdobywa się  
podczas zawodów strzeleckich na strzelnicy w trakcie marszu. Nagrody przyznawane są drużynom,  które zdobędą  
kolejno najwyższe wyniki członków drużyny w strzelaniu.

§ 10
O  kolejności  miejsc  decyduje  ogólny  czas,  jaki  drużyna  potrzebowała  na  pokonanie  całej  trasy,  wraz  z  czasem 
wykonywania zadań, po uwzględnieniu ewentualnych kar lub nagród czasowych.

II   Postanowienia szczegółowe 
 

§ 11 
Drużyna ma prawo do jednego ostrzeżenia z wyłączeniem sytuacji  opisanych w regulaminie,  po których  następuje 
natychmiastowa dyskwalifikacja. Drugi ostrzeżenie powoduje dyskwalifikację.

§ 12 
Drużyna jest obowiązana do posiadania na czas zawodów marszowo–biegowych: kompasu lub busoli, noża lub innego 
narzędzia tnącego, latarki, własnego prowiantu, własnych napojów, telefonu komórkowego wymaganego wyłącznie do 
ewentualnego kontaktu z drużyną w razie nagłych wypadków. 



§ 13 
Strzelcy są obowiązani do występowania w mundurach odpowiednich dla ich organizacji, składających się ze spodni, 
bluzy, okrycia głowy,  pasa, oraz butów typu wojskowego. W szczególnych wypadkach organizatorzy mogą uchylić 
obowiązek noszenia munduru, lecz jedynie przed rozpoczęciem zawodów. 

§ 14
Drużyny,  które  nie  zastosują  się  do  punktu  §12,  dla  wyrównania  poziomu zawodników,  mogą  zostać  dodatkowo 
dociążone  ustalonym  przez  organizatorów  „karnym  bagażem”,  którego  obecność  będzie  sprawdzana  na  punktach 
kontrolnych. 

§ 15 
Organizatorzy  zapewnią  jedynie  niezbędny  sprzęt  do  wykonania  poszczególnych  zadań,  który  to  należy  zwrócić  
niezwłocznie po wykonaniu zadania.

§ 16 
Drużyna nie może używać na trasie, pod groźbą dyskwalifikacji, przyrządów do pozycjonowania typu GPS.

 
§ 17 

Sędziowie  mają  prawo  do  doliczania  kar  za  działania  zakłócające  płynność  przebiegu  zawodów  lub  inne 
niewymienione  w regulaminie,  a  zagrażające  bezpieczeństwu,  w przypadku  rażących  uchybień  do  dyskwalifikacji  
włącznie. Niesportowe  zachowanie bądź start w zawodach pod wpływem alkoholu karane jest dyskwalifikacją.

 III   Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
Jedynym gremium oceniającym wyniki zawodów jest skład sędziowski: sędziowie pomocniczy i sędzia główny.

§ 19 
Ewentualne protesty rozpatrywane będą po zakończeniu zawodów.

§ 20 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do składu sędziowskiego.

Komisarz Zawodów


