Regulamin IV Międzynarodowych Mistrzostw Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu
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1. Zasady ogólne
Mistrzostwa odbywają się na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Organizatorem jest
Partnerstwo Lokalne „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”.
W czasie zawodów obowiązują zasady fair play.
Każdy uczestnik powinien mieć: zegarek, koszyk, kalosze lub inne obuwie chroniące przed
ukąszeniami żmii, ewentualnie GPS (z legalnym oprogramowaniem), mapę oraz dowód
osobisty lub paszport.
Grzyby ocenia niezależna komisja, której przewodniczącym jest Mirosław Karpiej.
2. Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie
uczestniczą tylko pod opieką dorosłych, w jednym zespole.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
3. Czas
Zawodnicy przyjeżdżają na Polanę Jakuszycką w niedzielę 02.09.2012 r. Start uczestników
o godzinie 11:00 z Polany Jakuszyckiej. Zakończenie Mistrzostw przy Stacji Turystycznej
„Orle” o godz. 14.00, połączone z wręczeniem nagród, dyplomów i wspólnym ogniskiem.
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są na starcie imprezy od godz. 10.30 do czasu
rozpoczęcia zawodów.
4. Zbiór
Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz,
podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz, itd...
5. Punktacja
Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone i
policzone, dodatkowe punkty można uzyskać za wygląd grzybów. Grzyby stare, spleśniałe,
psujące się usuwane są z koszyków przed sprawdzeniem.
Wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów w ocenie jury.
6. Kary

•

Zawodnik podlega dyskwalifikacji:
a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego lub jakiegokolwiek
zwierzęcia,
b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: przesypywanie grzybów
do koszyka innego zawodnika, zabieranie grzybów z koszyka innego zawodnika, wkładanie
do koszyka grzybów zebranych innego dnia.
7. Inne
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu
zawodnicy zostaną powiadomieni.
Organizator nie pobiera opłaty startowej.
Na miejscu zakończenia imprezy istnieje możliwość zakupienia napojów oraz posiłku.
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Organizator: Partnerstwo Lokalne „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”

