Nasz Rajd wspierają:

REGULAMIN

XXXIV NOCNY RAJD ŚWIETLIKÓW
REPLIKA 44

Drodzy wędrowcy !
1. Termin rajdu: 16-18.10.2015r.
25 lat temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy Rajd Świetlików –
Replika wówczas dla naszego środowiska harcerskiego 185 i 240 WDH.
Dziś jesteśmy w innym miejscu życia. Są w nim jednak nadal stałe
powtarzające się w nim elementy+jak pory roku, jak wiosna i jesień.
Zapraszamy was po raz czterdziesty czwarty! Na nocne wędrowanie.

Organizatorzy
Niebawem więcej info na:
www.wkg.pttk.pl
Polubcie nas ☺:
www.facebook.com/NocnyRajdSwietlikow

2. Miejsce startu:
Parking przy drodze nr 752 pomiędzy św Katarzyną a Krajnem
Pierwszym (bliżej Krajna)
Koordynaty:
50°53'29.4"N 20°51'50.2"E
Dojazd do miejsca STARTU:
Uczestnicy docierają na Start z różnych stron Polski. W związku
z powyższym dobór optymalnego połączenia pozostawiamy w waszej
gestii. Powyżej zamieszczamy dokładne koordynaty startu, a na stronie
www rozkład jazdy autobusów.
3. Organizatorzy rajdu: Warszawski Klub Górski im.prof.Walerego
Goetla,
Stowarzyszenie EUROPA i MY
Kadra rajdu: Krzysztof Kuśmierski, Maciej Rzeczkowski, Joanna
Golatowska
Trasa rajdu:
Trasa rajdu obejmuje dwa odcinki nocne. Pierwszy (noc z piątku na
sobotę) o długości ok. 26 km (2 punkty kontroli czasu i kontrola czasu na
mecie). Tempo marszu 3 km/godz. Drugi (noc z soboty na niedzielę) o
długości ok. 12 km. Start i meta w miejscu noclegu (punkty kontroli czasu
nieokreślone co do liczby i miejsca położenia). Tempo marszu: 4km/h.
Wygrywa patrol, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów karnych.
4. Punktacja:
Patrol otrzymuje punkty karne w następujących sytuacjach:
1. Opuszczenie punktu kontrolnego:
150 pkt
2. Brak odpowiedzi na pytanie w opisie trasy:
50 pkt
3. Za każdą minutę opóźnienia:
1 pkt
4. Zgubienie uczestnika na trasie :
400 pkt
5. Otworzenie koperty alarmowej:
400 pkt
Uczestnicy rajdu poruszają się według opisu trasy, w której zawarte są
odległość w metrach i kierunek marszruty w stopniach. Opis trasy
zawiera również punkty charakterystyczne i punkty obowiązkowe. Każdy
patrol otrzymuje na starcie zalakowaną kopertę alarmową zawierającą
informację o miejscu noclegu oraz Kartę Patrolu
5. Cele rajdu.
• popularyzacja turystyki kwalifikowanej
• poznanie walorów Gór Świętokrzyskich
• integracja środowisk turystycznych
• doskonalenie orientacji w terenie w warunkach nocnych

6. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy, szczególnie: młodzież,
członkowie organizacji studenckich i pozarządowych, środowiska
turystyczne i harcerskie. Grupy (patrole) liczą od 2 do 6 osób. Patrolowy
musi mieć ukończone 18 lat. PATROLOWY BIERZE NA SIEBIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA
PRZESTRZEGANIE
NINIEJSZEGO
REGULAMINU PRZEZ SIEBIE I UCZESTNIKÓW SWEGO PATROLU.
Patrolowy powinien posiadać umiejętność posługiwania się busolą
i mapą w terenie.
7. Ekwipunek patrolu:
minimum 1 busola na dwóch uczestników, apteczka pierwszej pomocy,
zegarek, długopis, notes do sporządzania notatek.
8. Ekwipunek uczestników:
Każdy uczestnik powinien posiadać stosowny ekwipunek turystyczny.
Koniecznie: solidne obuwie turystyczne do chodzenia w trudnych
warunkach terenowych, coś od deszczu, latarka + zapas baterii i
żarówka, prowiant na dwa dni (wyżywienie we własnym zakresie),
śpiwór, kubek.
9. Rozpoczęcie i zakończenie rajdu:
Punkt startowy będzie czynny od godziny 22.00 do wyjścia ostatniego
patrolu. Dojazd uczestników na miejsce rozpoczęcia rajdu odbywa się
we własnym zakresie. Patrole będą wypuszczane co 10 min.
Zakończenie rajdu odbędzie się 18.10.2015 około godz. 11-tej w miejscu
noclegu, które do końca pozostaje nieujawnione.
10. Nocleg:
Organizatorzy zapewniają nocleg w warunkach turystycznych (stodoła),
Możliwy jest również nocleg we własnych namiotach na terenie
gospodarstwa przy stodole,
11. Wpisowe:
Wpisowe wynosi 30 zł od osoby. Płatne gotówką na starcie.
12. Świadczenia organizatorów.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek okolicznościowy,
dyplom za uczestnictwo dla każdego patrolu, skromne nagrody
rzeczowe i dyplomy za zajęcie pierwszych trzech miejsc, wrzątek do
zaparzania herbaty, nocleg w warunkach turystycznych, Ubezpieczenie
NW.

13. Obowiązki uczestników.
Uczestnicy rajdu zobowiązują się do:
• bezwzględnego
przestrzegania
niniejszego
regulaminu,
a szczególnie warunków bezpieczeństwa
• stosowania się do poleceń organizatorów rajdu
• respektowania zaleceń patrolowego i przestrzegania dyscypliny
w grupie
• patrolowy musi mieć ukończone 18 lat
• bezwzględnego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej
• przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji
• nie łączenia patroli
14. Warunki bezpieczeństwa obowiązujące na całej trasie rajdu
i w miejscu noclegu:
Uczestników rajdu obowiązuje:
•
bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych
bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz posługiwania się
•
otwartym ogniem w miejscu noclegu
•
zakaz odłączania się od patrolu podczas pokonywania trasy
•
przestrzeganie porządku i czystości na całej trasie rajdu
a szczególnie w miejscu noclegu
•
zachowanie szczególnej ostrożności na trasie w czasie
poruszania się w trudnym terenie i po drogach publicznych
15. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie oraz wszelkie zapytania należy
kierować:
•
Maciej Rzeczkowski,
•
mrzeczkowski68@gmail.com do dnia: 29.09.15
16. Postanowienia końcowe.
• Każdy Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną
odpowiedzialność
• Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Rajdu
• Rajd odbędzie się w ww. terminie bez względu na pogodę.
• Wpisowe nie podlega zwrotowi.
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• Każdy Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną
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