ZORIENTOWANI NA LAS
XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację
Spała 19-20 maja 2017 roku.

REGULAMIN
Pucharu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w leśnej topografii
dla służb mundurowych
I. CEL




Doskonalenie umiejętności leśnej orientacji terenowej.
Nauka zasad korzystania z pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Promocja zdrowia.

II. TERMIN I MIEJSCE
 Rywalizacja przebiegała będzie w ramach imprezy edukacyjno – promocyjnej
ZORIENTOWANI NA LAS (Impreza) podczas Biegu Sprinterskiego XVIII Mistrzostw
Polski Leśników w Biegu na Orientację (XVIII MPL w BnO), przebiegających w Spale w
dniu 20 maja 2017 r.
 Centrum Imprezy zlokalizowane jest na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich w Spale.
III. UCZESTNICTWO
 W rywalizacji uczestniczyć mogą przedstawiciele służb mundurowych,
 Termin przesłania zgłoszeń mija 10 maja 2017 r. Zgłoszenie przesyłać należy na adres
Nadleśnictwa Spała (spala@lodz.lasy.gov.pl ) podając imię i nazwisko oraz nazwę
instytucji którą uczestnik reprezentuje.
 Otrzymanie zgłoszenia jest dla Organizatora Imprezy równoznaczne z akceptacją przez
każdego ze zgłoszonych uczestników zapisów niniejszego Regulaminu.
 Uczestnicy są obowiązani przestrzegać Regulaminu imprezy edukacyjno – promocyjnej
„ZORIENTOWANI NA LAS”
 oraz Regulaminu XVIII Mistrzostw Polski Leśników w BnO, które dostępne są na stronie
http://www.spala.lodz.lasy.gov.pl/
IV. ZASADY KLASYFIKACJI
1. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja indywidualna.
2. Klasyfikacja indywidualna ustalona zostanie na podstawie czasów uzyskanych przez
poszczególnych uczestników.
3. Limit czasu na ukończenie trasy ustala się na 120 minut od chwili startu.
4. W razie rezygnacji z dalszego pokonywania trasy należy niezwłocznie poinformować o tym
Organizatora na mecie i zwrócić kartę kontrolną (chip). Niezwrócenie chipa skutkuje
koniecznością zwrotu jego równowartości.
5. Wszyscy uczestnicy rywalizują w jednej kategorii, bez podziału na wiek i płeć.
V. NAGRODY
 Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają Puchary Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Łodzi.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
 Sprawy sporne, bądź nie ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygnięte przez
Fundację Sport i Przyroda.
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Fundacji Sport i Przyroda.

