„Na szagę przez Krajnę”
XXII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW
W BIEGU NA ORIENTACJĘ 06-08.05.2022 r.
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem wielofunkcyjnej imprezy pod nazwą „Na szagę przez Krajnę - XXII
MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W BIEGU NA ORIENTACJĘ” są Nadleśnictwa
Złotów i Lipka.
2. Informacje na temat imprezy będą umieszczane na stronie Nadleśnictwa Złotów –
www.zlotow.pila.lasy.gov.pl oraz na odrębnej stronie http://mpl2022.pl/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące imprezy umieszczane
na innych stronach niż wskazane w punkcie 2.

§2
CEL IMPREZY
1. Edukacja dotyczącą zasad zachowania się w lesie, doskonalenie umiejętności leśnej
topografii.
2. Prezentacja orienteeringu jako atrakcyjnej formy udostępniania lasu.
3. Promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
4. Promocja zdrowia.
5. Integracja społeczności leśników.

§3
MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
1. Impreza odbędzie się w dniach 6 – 8 maja 2022 r. na terenie Nadleśnictw Złotów oraz
Lipka.
2. Program zostanie umieszczony na stronie internetowej www.zlotow.pila.lasy.gov.pl oraz
na odrębnej stronie www.sobmark.beep.pl.

§4
1. W ramach imprezy zostaną zorganizowane konkursy o następujących nazwach:

– XXII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację
– Puchar Dyrektora RDLP w Pile dla służb mundurowych
– Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Zlotów w kategorii otwartej (OPEN) dla osób
niezwiązanych z Lasami Państwowymi
– Puchar Związku Leśników Polskich w RP dla szkół leśnych
– Puchar Dyrektora BULiGL dla najlepszego oddziału BULiGL

§5
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Piątek 06.05.2022 r. – siedziba Nadleśnictwa Złotów
08:00 - 15:00 - biuro zawodów
- lokalizacja: https://goo.gl/maps/fkJ6wMzLcsCxMLVXA
- zgłaszanie uczestników XXII MPLwBnO
- wydawanie pakietów startowych
15:00 - bieg sprinterski – teren przy siedzibie Nadleśnictwa Złotów
17:00 - uroczyste otwarcie XXII MPLwBnO
- dekoracja zwycięzców
18:00 - kolacja/biesiada - przy siedzibie Nadleśnictwa Złotów

Sobota 07.05.2022 r. Nadleśnictwo Lipka – leśnictwo Kiełpin
8: 00 - 9:00 - biuro zawodów
- lokalizacja: https://goo.gl/maps/Ay3pHoLBHJSC761i6
- zgłaszanie uczestników XXII MPL w BnO
10:00 - bieg mistrzowski
Od 12:00 - posiłek
14:00 - dekoracja i zakończenie XXII MPL w BnO

Niedziela 08.05.2022 r.
9:00 - wycieczka (spływ kajakowy)
- spotkanie uczestników przy siedzibie Nadleśnictwa Złotów.
§6
REGULAMIN XXII MISTRZOSTW POLSKI LEŚNIKÓW W BIEGU NA ORIENTACJĘ

A. Uczestnictwo.
1. W rywalizacji mogą brać udział aktualni i byli pracownicy Lasów Państwowych i instytucji
pokrewnych, właściciele oraz pracownicy zakładów usług leśnych, uczniowie, studenci,
nauczyciele szkół leśnych, właściciele lasów a także ich rodziny.
2. W odrębnie stworzonej kategorii OPEN organizator dopuszcza uczestnictwo osób oraz
przedstawicieli instytucji niezwiązanych z Lasami Państwowymi oraz zaproszonych
przez organizatora gości.
3. W rywalizacji nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące obowiązki zawodowe na terenie
na którym odbędzie się bieg.
4. W ramach Mistrzostw mogą być ustalane klasyfikacje zespołowe.
B. Zakwaterowanie i wyżywienie.
1. Uczestnicy indywidulanie zamawiają dla siebie miejsca noclegowe. Wstępnie
organizator zarezerwował ok. 150 miejsc noclegowych w następujących lokalizacjach:
 Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence (sugerowane
miejsce noclegu dla uczniów szkół leśnych i wychowawców); ul. Szkolna 15, 77430 Krajenka. Rezerwacje prosimy składać od poniedziałku do piątku w godz.
12:00-15:00 pod numerem telefonu: 728 348 972. Rezerwacje możliwe do dnia 1
kwietnia br. Orientacyjna liczba miejsc: 100.
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/uJrdry27VA7WaQbN7


Hotel KRAJNA, Al. Piasta 15, 77-400 Złotów. Rezerwacje prosimy składać pod
numerem telefonu 67 263 30 53. Rezerwacje możliwe do dnia 1 kwietnia br.
Orientacyjna liczba miejsc: 14.
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/AHSZdjo3sn62rCya8



Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne ZACISZE, ul. Wioślarska 4, 77-400
Złotów. Rezerwacje prosimy składać pod numerem telefonu: 723 223 333.
Rezerwacje są możliwe do dnia 1 kwietnia br. Orientacyjna liczba miejsc: 51.
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/9WtavkRZ46pKvCRT8



Hotel UROCZYSKO, ul. Graniczna 3, 64-915 Jastrowie. Rezerwacje prosimy
składać pod numerem telefonu: 67 266 37 52. Rezerwacje można składać do
dnia 1 kwietnia br.
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/Rhm2PZZEHvF2cwgq7

2. Organizator zapewnia kolację w dniu 6 maja br. oraz obiad w dniu 7 maja br. O
pozostałe posiłki uczestnik musi zadbać we własnym zakresie. We wszystkich w/w
placówkach można wykupić śniadania lub pełne wyżywienie.
C. Zgłoszenia.
1. Uczestnicy Mistrzostw dokonują rejestracji na stronie: http://mpl2022.pl/
2. Termin rejestracji uczestników upływa dnia 1 kwietnia 2022 r.

3. Biuro Mistrzostw będzie się mieścić w sali narad Nadleśnictwa przy Alei P. J. Lenne 1,
77-400 Złotów.
4. Każdy z uczestników jest zobowiązany do potwierdzenia swojego uczestnictwa w biurze
imprezy gdzie:
- otrzyma pakiet startowy,
- podpisze oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Mistrzostw,
- podpisze oświadczenie o RODO,
- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,
- młodzież poniżej 18 roku życia przedłoży zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział
w rywalizacji,
- sprawdzi kompletność i poprawność swojego zgłoszenia,
- uzyska niezbędne informacje na temat organizacji pobytu.
D. Wpisowe
Wpisowe za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi:
- 90 zł osoba dorosła
- 25 zł dzieci i młodzież szkolna oraz opiekunowie uczniów średnich szkół leśnych.
Każdy z uczestników Mistrzostw dokonuje opłaty przelewem do dnia 1 kwietnia br.
Przy opłacie dokonywanej przez instytucje dopuszczalna jest opłata zbiorcza. Wpłat należy
dokonać na rachunek Nadleśnictwa Złotów:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
17 8941 0006 0000 1023 2000 0110
Tytułem: WPISOWE XXII MPLwBnO imię i nazwisko.
Przy zbiorczej opłacie w tytule przelewu należy dodatkowo wpisać liczbę uczestników z
podziałem:
Kod D –– dorosły
Kod M –– dzieci i młodzież
Przykład: wpisowe XXII MPL BNO D-2 M-2 Jan Kowalski
E. Wycieczka edukacyjna.
1. W niedzielę tj. 08.05.2022 r. przewidywana jest wycieczka w formie spływu kajakowego w
dorzeczu malowniczej rzeki Gwdy. Po zakończonym spływie przewidziany jest ciepły posiłek.
2. Dodatkową opłatę za udział w wycieczce ponosi uczestnik Mistrzostw. Opłata pokrywa
wynajęcie kajaków, transport uczestników, posiłek i wynosi 50 zł/osobę. Uiszczana będzie na
rachunek Nadleśnictwa Złotów:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
17 8941 0006 0000 1023 2000 0110

Tytuł przelewu MPLwBnO WYCIECZKA, imię i nazwisko
3. Zgłoszenie na udział w wycieczce zamieszczone zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
F. Koszulka.
1. Każdy Uczestnik na swój koszt może zakupić okolicznościową koszulkę.
2. Koszt koszulki to 40 zł.
3. Opłata za koszulki przekazywana jest na konto nadleśnictwa Złotów:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
17 8941 0006 0000 1023 2000 0110
Tytułem MPLwBnO KOSZULKA, imię i nazwisko
4. Potwierdzenie zakupu koszulki oraz wyboru rozmiaru dokonuje się podczas wypełniania
formularza zgłoszeniowego.
G. Informacje o opłatach
1. Opłaty za wpisowe, udział w spływie kajakowym oraz koszulki należy dokonywać
odrębnymi przelewami.
2. Organizator nie zwraca dokonanych przez uczestników wpłat w przypadku nieobecności.
H. INFORMACJE DOTYCZĄCE RYWALIZACJI
1. Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację są imprezą o charakterze
edukacyjnym, rekreacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym z elementami rywalizacji.
2. Kategorie
- Przy kwalifikowaniu do kategorii wiekowej zgodnie z przepisami IOF liczy się rok urodzenia
bez względu na miesiąc.
- Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do następujących kategorii:
Podział
wiekowy
(lata)

Kategorie
kobiet

Do 10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

K10N
K12
K14
K16
K18
K20
K21
K35
K40
K45
K50
K55
K60
K65

Bieg mistrzowski
Kategorie
Pozostałe
mężczyzn
kategorie
M10N
M12
M14
M16
M18
M20
M21
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65

Bieg sprinterski
Kategorie
Kategorie
kobiet
mężczyzn
Młodzik

Open „S”
Junior

Open „L”

Senior
Weteran
Biegły

Rodzinna

Nestor
Rodzinna

Służby mundurowe
Kategoria otwarta (OPEN)
dla osób spoza LP
- Do stworzenia kategorii wymaga się zgłoszenia minimum 3 uczestników (w kat. do K14 i
M14 oraz od K55 i M55 min. 2 uczestników) –– ostateczną decyzję podejmuje organizator.
- Uczestnicy będący w kategorii, w której nie zgłosi się wymagana liczba uczestników,
zostaną dopisani i sklasyfikowani w silniejszej kategorii wiekowej.
- Kategoria rodzinna –– maksymalnie dwoje dorosłych + dzieci do 8 lat.
- Limit czasu na ukończenie trasy ustala się na: 90 min –– sprint, 180 min bieg mistrzowski
od chwili startu.
- Podczas biegów zastosowany zostanie elektroniczny system potwierdzania punktów
kontrolnych SPORTident (SI). Korzystający z własnych kart pamięci SI (chip) podają jego
numer w zgłoszeniu udziału, a pozostałym karty SI (chip) przydzieli organizator (podlegają
zwrotowi po ostatnim biegu Mistrzostw). W razie rezygnacji z dalszego pokonywania trasy
należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie sędziego na mecie i zwrócić przydzieloną
kontrolna kartę pamięci (chip). Niezwrócenie chipa skutkuje koniecznością zwrotu jego
równowartości w wysokości 200 zł.
3. Informacje dotyczące tras oraz ukształtowania terenu zostaną opublikowane w
komunikacie technicznym na stronie internetowej Nadleśnictw Złotów i Lipka oraz
http://mpl2022.pl/
4. Uczestnicy startują z widocznymi numerami (będą w pakietach startowych) otrzymanymi
od organizatorów, które przypiąć należy z przodu koszulki.
5. Organizator powoła osobę pełniącą obowiązki Sędziego Głównego.
6. Wyniki nieoficjalne wywieszane będą na bieżąco podczas trwania Mistrzostw. Komisja
Sędziowska w wydanym komunikacje ogłosi wyniki ostateczne.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Nadleśnictw Złotów oraz
http://mpl2022.pl/
8. Protesty odnośnie przebiegu rywalizacji, kwalifikacji i wyników należy składać w dniu
trwania biegu, wyłącznie w formie pisemnej w biurze zawodów.. Protesty będą rozpatrywane
w ciągu 30 minut od ich zgłoszenia. Ostateczna decyzja należy o Sędziego Głównego i nie
podlega ponownej weryfikacji.
9. Komisja Sędziowska może zastosować w stosunku do uczestnika kary upomnienia lub
upomnienia lub dyskwalifikacji.
I. NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagradzanie medalami uczestników sklasyfikowanych na trzech
pierwszych miejscach w każdej kategorii Mistrzostw Polski Leśników na Orientację (poza
kategorią rodzinną i OPEN).
2. Uczestnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach w kategorii rodzinnej zostaną
nagrodzenia pamiątkowymi pucharami.
J. MOŻLIWE ZMIANY W ORGANIZACJI MISTRZOSTW

1. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 oraz wytyczne z Ministerstwa Zdrowia
Organizator może być:
- zobowiązany do zabezpieczenia zawodników w środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki
jednorazowe, płyn dezynfekcyjny, itp.,
- zmuszony do zmiany formy zawodów np. zawody jednodniowe ––tylko z biegiem
mistrzowskim,
- zmuszony do całkowitego odwołania zawodów -w takim wszystkie wpłaty dokonane przez
uczestników zostaną zwrócone na ich konta bankowe.
2. O każdej zmianie formy zawodów organizator będzie informował uczestników na bieżąco
na stronach Organizatorów oraz na stronie http://mpl2022.pl/
K. PRZEPISY OGÓLNE
1. Wszystkie konkurencje posiadają charakter rekreacji ruchowej, uczestnicy pokonują trasy
spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując tempo pokonywania trasy do
swoich możliwości.
2. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne, nie mogą zanieczyszczać
terenu i pozostawić śmieci na terenie rywalizacji. Ponadto zabrania się używania szklanych
pojemników w pobliżu i na terenie rozgrywania Mistrzostw.
3. Rywalizacja rozgrywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Obowiązek
ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników
Mistrzostw.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania udziału w
rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Uczestnik bierze udział w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi
związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rywalizacji
wiąże się z z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Zgłoszenie oraz
dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i i ocenił charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, uczestnicząc w nich na własna odpowiedzialność.
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

11. Dane osobowe uczestników są używane do utworzenia list startowych oraz
upublicznienia wyników, zarówno w trakcie imprezy jaki i po niej, na stronie internetowej oraz
oraz elektronicznym protokole.
12. Uczestnicy biorący udział w zorganizowanej imprezie zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu.
13. Podczas biegu uczestników obowiązują zasady „Fair Play” i niniejszy regulamin.
Uczestnicy pokonujący trasy biegów w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
14. Sprawy sporne, bądź nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

Kontakt do Organizatora:
Mail : bartlomiej.sijka@pila.lasy.gov.pl
Tel.: 539942765

