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REGULAMIN PRZEPROWADZENIA 

1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 2015 

Poświęcony Pamięci młodszego brygadiera Witka ŁABAJCZYKA 

I. CEL 

1. Popularyzacja służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP, w tym w szczególności w jednostkach   
    specjalnych RP, Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz w innych instytucjach   
    odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. 

2. Uczczenie Dnia Podchorążego ustanowionego na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830,   
    rozpoczynających powstanie listopadowe. Święta uroczyście obchodzonego w Wojskowej Akademii   
    Technicznej oraz Szkole Główna Służby Pożarniczej 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz aktywności fizycznej. 

4. W pierwszą rocznicę śmierci, uczczenie pamięci młodszego brygadiera Witolda ŁABAJCZYKA. 

5. Zapoznanie z wybranymi elementami szkolenia Wojska Polskiego i służb mundurowych. 

II. ORGANIZATOR 

1. Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM. 
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. 

4. Straż Graniczna 
5. DEVILGRU 

III. PARTNERZY 

1. Liga Obrony Kraju 
2. SPARTAN RACE 
3. Coca Cola 
4. Ziaja 
5. G-team 
6. Projekt WGG 
7. Nastula Club 
8. AdoholicArt 
9. Airo grom group 

IV. WSPARCIE 

1. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE 

a) Klub motocyklowy "Smoking Barrels LE MC” 

b) …………. 
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2. PATRONI MEDIALNI  

       a) Magazyn SPECIAL OPS 
       b) Radio ESKA 
 
V. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 listopada 2015 roku na terenie Pasa Taktycznego Wojskowej Akademii    
    Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz w jego okolicach (pobliskie lasy parku   
    leśnego Bemowo). 

2. Oficjalne rozpoczęcie 1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 2015 odbędzie się o godz. 11:00.   
     Zakończenie przewidziane jest na godz. 15:00 

3. Biuro Biegu znajdować się na będzie na terenie obiektów sportowych Wojskowej Akademii   

    Technicznej przy  ul. Kartezjusza 1 w Warszawie, w budynku Ośrodka Sportowego Studium    

    Wychowania Fizycznego WAT. 

  

Biuro zawodów będzie otwarte w następujące dni: 

a) 27.11 (piątek) od 17:00 do 20:00 

b) 28.11 (sobota) od 12:00 do 17:00 

c) 29.11 (niedziela) od 09:00 do 15:00 na terenie Poligonu WAT w okolicach START – META. 

VI. Trasa 

1. Szczegółowy plan przebiegu trasy oraz przebieg konkurencji zostanie podany przez organizatora   
    podczas odprawy technicznej w dniu 29 listopada od godz.: 10:40 do 10:50.  

2. Długość trasy wyniesie około 7 km. 

3. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy i instruktorów biegu. 

4. Bieg odbywa się w ciężkich warunkach terenowych. 

5. Liczy się kolejność przybycia uczestników na metę /limit czasu/ oraz poprawność wykonanych  
    konkurencji podczas zawodów. 

6. Czasy zawodników zostaną opublikowane na tablicy w pobliżu mety, a nieoficjalne wyniki będą  
    na stronie internetowej: www.bnl.mil.pl 

7. Widzowie: 

a) Widzowie mogą oglądać i być obecni na wyścigu – za darmo. 
b) Widzowie muszą stosować się do ostrzeżeń i obszarów z ograniczeniami. 
c) Będzie możliwość zakupu żywności oraz napojów. 
d) Podczas trwania imprezy będzie można posłuchać muzyki na żywo. 
e) Harmonogram imprezy na bieżąco będzie przedstawiał konferansjer. 

http://www.bnl.mil.pl/
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VII. PUNKTY KONTROLNE I LIMIT CZASU 

1. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez instruktorów,    
    wolontariuszy. Na punktach tych będą odbywały się poszczególne konkurencje biegu terenowego. 

2. Sposób wykonania zadania na każdym punkcie oraz poprawność jego wykonania będzie oceniał   
    instruktor wolontariusz znajdujący się na danym punkcie. 

3. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie limit czasowy, który zostanie podany na odprawie   
    technicznej przed startem. 

4. Na trasie Biegu nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i odświeżania. 

5. Zezwala się na podawanie napojów przez osoby trzecie (towarzyszące zawodnikom) podczas    
    trwania zawodów. Osoby te proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę.  
    Zabrania się utrudniania w pokonywaniu trasy innym zawodnikom, niedostosowanie się do zakazu   
    może skutkować wykluczeniem z Biegu zawodnika/ów któremu/ym dana osoba towarzyszy. 
    Osoba przebywająca na trasie a nie będąca zawodnikiem przebywa na terenie 1 Biegu Nocy    
    Listopadowej 2015 na własną odpowiedzialność. 

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik biorący udział w 1 Biegu Nocy Listopadowej musi zostać zweryfikowany  
      i zaakceptowany przez organizatora podczas rejestracji w Biurze Biegu  

2. W Biegu uczestniczą zespoły dwuosobowe.  

Bieg zakłada rywalizację indywidualną, skomplikowanie przeszkód jednak wymaga współpracy, 
dlatego dopuszcza się współpracę zawodników w trakcie biegu. Zawodnicy mogą łączyć się  
w dwuosobowe zespoły. Jeżeli takiej pary zawodnik nie stworzy, Organizator zobowiązuje się dobrać 
osobę do zespołu. Wystarczy taką opcję zaznaczyć w Formularzu Zgłoszeniowym w czasie rejestracji. 

3. W przypadku braku partnera w zespołu, organizator losowo wyznaczy osobę, która również nie  
    będzie posiadała partnera w zespole. 

4. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach: 

a) Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport dla   
      obcokrajowców). 

b)  Ukończony 18 rok życia do dnia 29 listopada 2015 roku. (wyjątek stanowią uczniowie roczników    
      1998/1997 w tym przypadku wymagana jest osobista zgoda rodzica/opiekuna prawnego    
       wyrażona na piśmie w Biurze Biegu w obecności Organizatora wolontariusza). 

c) Wypełnienie karty zgłoszeniowej, na stronie internetowej: http://bnl.mil.pl/?page_id=41 
       możliwe jest do dnia 27 listopada 2015 do godz. 22:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

d) W przypadku wolnych miejsc możliwe będzie zgłaszanie się Uczestników w dniu Biegu.  
      W takiej sytuacji Uczestnik będzie musiał wypełnić czytelnie odręcznie formularz zgłoszeniowy  
      oraz opłacić na miejscu gotówką opłatę startową. Zapisy odbywać się będą w wyznaczonym   
      miejscu w Biurze Biegu w Warszawie na terenie poligonu WAT. 

http://bnl.mil.pl/?page_id=41
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e)   Podpisanie i złożenie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego   
      w trakcie rejestracji w Biurze Biegu przez pełnoletnich Uczestników. W przypadku uczniów   
      niepełnoletnich Oświadczenie podpisać będzie musiał dodatkowo rodzic lub opiekun prawny. 

f)  Uiszczenie opłaty za udział w Biegu, w wysokości uzależnionej od daty wypełnienia karty    
      zgłoszeniowej oraz wysłanie potwierdzenia) dokonania opłaty (jako załącznik pdf. lub jpg.)  
      na adres: biuro@bnl.mil.pl  Przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty musi zostać wykonane  
      w czasie 2 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego – brak informacji o opłacie    
      powoduje automatyczne anulowanie przesłanej karty zgłoszeniowej po upływie 2 dni.  
      Zgłoszenie będzie nie ważne. Zawodnik będzie musiał się zarejestrować jeszcze raz. 

5.  Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na bluzie lub bluzie od   
      munduru w widocznym miejscu, obowiązkowo od czasu zarejestrowania się w dniu zawodów do   
      czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w biegu. 

6.   Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo: 

a) Mundur polowy/ćwiczebny Wojska Polskiego – bez oznaczeń i flag, buty wojskowe   
       sznurowane za kostkę lub buty trekkingowe również wiązane za kostkę.  

b)  litera a) nie dotyczy żołnierzy WP w służbie czynnej, weteranów, emerytów, żołnierzy w stanie   
      spoczynku oraz uczniów szkół o profilu wojskowym którzy posiadają zgodę na noszenie    
      umundurowania Sił Zbrojnych RP. Osoby wymienione w punkcie b) powinny posiadać kompletne   
      umundurowanie. 

c)  Dozwolony jest mundur polowy/ćwiczebny Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz innych   
      służb mundurowych. Punkt ten dotyczy czynnych funkcjonariuszy, weteranów, emerytów,   
      funkcjonariuszy w stanie spoczynku Strażaków, Policjantów, Strażników Granicznych  
      oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. 

d) Organizator dopuszcza strój nie będący mundurem WP, ubiór taki powinien wyglądać    
      schludnie. W takim przypadku Zawodnicy powinni posiadać strój do Trekkingu,    
      Outdooru (turystyczny), buty trekkingowe sznurowane za kostkę lub buty typu  
      wojskowego również wiązane za kostkę. W przypadku wykorzystania przez zawodnika 
butów sportowych lekkich będzie doliczana kara czasowa w wysokości 4:00 minut, 
wyrównująca szanse zawodników.   

7. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W przypadku niekorzystnych    

    warunków atmosferycznych, jak np. burze, śnieżyce, tornada, wichury, gradobicia, itp. 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia przeszkód, wykluczenia części szlaku lub 

odwołania imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, wolontariuszy i pracowników. 

8. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia: środków odurzających, nielegalnych substancji,  
    zabronionych prawem środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków/substancji   
    alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  

9. Na tor nie wolno zabierać ze sobą szklanych butelek oraz innych ostrych przedmiotów. 

mailto:biuro@bnl.mil.pl
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W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższe zakazy, organizator zastrzega sobie 
możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

Od godziny 11:15, co 20 - 30 minut organizator przygotuje starty grup składających się z 30 do 75 

zawodników. Zawodnicy przydzieleni do poszczególnych grup będą musieli stawić się  

w wyznaczonym czasie na linię startu. Organizatorzy proszą o terminowe przybycie na START. 

 UWAGA:  Informacja o grupie startowej zostanie przesłana 28 listopada br. za pomocą poczty   

                    elektronicznej na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym lub smsem. 

IX. ZGŁOSZENIA 

1.  Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w 1 Biegu Nocy Listopadowej 2015 powinny  

      zgłosić swój udział do 27 listopada 2015 roku godziny 22:00 lub do momentu w którym będą  

      wolne miejsca poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:   

      http://bnl.mil.pl/?page_id=41 i przejście procedury rejestracyjnej. 

W dniu 27 listopada o godzinie 22:00, zostanie zamknięta możliwość rejestracji drogą elektroniczną 

poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zamknięciu formularza, będzie możliwość przesłania e-maila  

w celu zgłoszenia chęci udziału w 1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 2015 na adres Biura Biegu:  

biuro@bnl.mil.pl. Osoba/y zgłaszające chęć udziału w Biegu po zamknięciu elektroniczego zapisu 

powinny złożyć deklaracje uczestnictwa w Biegu do dnia 28 listopada do godz. 20:00 Następnie 

zostaną poinformowane w dniu 28 listopada do godziny 22:00 o wolnych miejscach  

i ewentualnej grupie startowej. 

2.   Każdy z uczestników powinien dokonać opłaty wpisowej drogę elektroniczną (tj. najpóźniej do    

       28 listopada) zgodnie z datą wypełnienia formularza zgłoszeniowego na konto organizatora  

       w wysokości ustalonej w Regulaminie. 

3.   Wpłaty należy kierować na wskazane konto: 

             DEVILGRU ul. Myśliwska 98/25, Gdańsk 80-283, Idea Bank konto  

             nr: 66  1950  0001  2006  3098  5209  0001,  

             tytuł wpłaty: „Bieg Nocy Listopadowej 2015/ nazwisko i imię uczestnika, data urodzenia ”. 

4. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zgłoszenia i daty wykonania wpłaty i wynosi: 

a) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) do 28 listopada 2015 r. - wpisowe w wysokości 30 zł. 

b) dla dorosłych do 28 listopada 2015 r. - wpisowe w wysokości 70 zł 

c) dla młodzieży szkolnej (szkoła średnia) zgłoszenie w dniu biegu – wpisowe w wysokości 50 zł 

d) dla dorosłych zgłoszenie w dniu zawodów – wpisowe w wysokości 100 zł. 

 

UWAGA: Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, może zostać przeniesiona na inną osobę. 

Organizatorzy proszą o przemyślenie swojej decyzji w przypadku zapisu i wpłaty środków pieniężnych 

http://bnl.mil.pl/?page_id=41
mailto:biuro@bnl.mil.pl
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na konto biegu. Osoby które dokonały wpłaty przed zmianą Regulaminu w dniu 21-11-2015 r. 

dostaną zwrot nadwyżki na konto z którego została dokonana wpłata przelewem bankowym. 

5.  Kwota wpisowego pokrywa koszty: 

a)  Numeru startowego/identyfikatora wykorzystywanego do pomiaru czasu. 

b)  Medalu. 

c)  Ubezpieczenia NNW. 

d)  Opieki medycznej podczas trwania zawodów. 

e)  Cateringu tzw. wojskowego dla uczestników po zakończeniu zawodów. 

 

7.  Limit uczestników biegu wynosi 300 zawodników. 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku wypełnienia    

     się limitu. Informacja o zamknięciu listy startowej zostanie umieszczona na stronie: www.bnl.mil.pl   

     oraz na:  https://facebook.com/BiegNocyListopadowej/ 

9. Informacje dotyczące Biegu Nocy Listopadowej można uzyskać pod numerami telefonów:  

     Iwona Guzowska tel.: 690-990-607; bryg. mgr inż. Grzegorz Orankiewicz tel.: 693-001-186;  

     Grzegorz Wydrowski tel.: 531-340-962; mjr dr inż. Mariusz Chmielewski tel.: 663-050-034;  

     lub pod adresem mailowym: biuro@bnl.mil.pl oraz na stronach: www.bnl.mil.pl oraz  

     na: https://facebook.com/BiegNocyListopadowej/ 

    Prosimy NIE DZWONIĆ w dniu 29 listopada z pytaniami! 

    Strony internetowe naszego wydarzenia są najlepszym źródłem aktualnych informacji. 

 

X. WYNIKI I DEKORACJA 

1.  Dekoracja uczestników, którzy ukończyli Bieg (pokonali trasę w wyznaczonym czasie) będzie  

      miała miejsce w okolicach mety biegu w dniu 29 listopada 2015 roku po jego zakończeniu. 

2.  Wręczenie nagród dla zwycięzców w ocenianych kategoriach odbędzie się w wyznaczonym  

      miejscu wskazanym przez prowadzącego imprezę po podliczeniu wyników ok. godz. 15:00. 

3.   Nagrody nie będą wysyłane pocztą. 

4.   Wyniki po zakończeniu Biegu zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.bnl.mil.pl 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie gotówką kaucji  

      w wysokości 300 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. 

3. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Biegu w dniu 26 listopada 2015 r.   

     Dostępna będzie podczas odbierania pakietów startowych. 

http://www.bnl.mil.pl/
https://facebook.com/BiegNocyListopadowej/
mailto:biuro@bnl.mil.pl
http://www.bnl.mil.pl/
https://facebook.com/BiegNocyListopadowej/
http://www.bnl.mil.pl/
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1.  Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów (lekarz oraz ratownicy   

       medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów). 

2.    Organizator zapewnia miejsce do przebrania bez natrysków. 

3.   Organizator zapewnia miejsce na zdeponowanie rzeczy uczestnikom. Rzeczy złożone do depozytu   

       powinny być starannie zamknięte w torbach lub plecakach lub workach i oznaczone przez   

       zawodnika w celu identyfikacji właściciela podczas wydawania depozytu z przechowania. 

4.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez nadzoru w trakcie imprezy. 

5.    W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu. 

6.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn  

      od niego niezależnych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,  

      robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie   

      lub w transmisjach radiowych, telewizyjnych, oraz na inne potrzeby promujące Bieg BNL. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,  

       materiałów   filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.   

       Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach   

       elektronicznych typu CD, DVD, karty pamięci, itp. w katalogach oraz mediach, na stronach    

       internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe   

       związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

9.   Akredytacja: Formularz akredytacji dla dziennikarzy oraz dla osób chcących udokumentować na    

       zdjęciach lub za pomocą kamery uczestników biegu oraz teren zawodów z wyposażeniem    

       dostępny będzie do pobrania w Biurze Biegu. Wymagane będzie osobiste wypełnienie  

       i podpisanie formularza akredytacyjnego w Biurze Biegu i odbiór Identyfikatora. 

 

DANE OSOBOWE: 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SPRZYMIERZENI z GROM, 

z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa, w celu zorganizowania imprezy, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każda osoba ma prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
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Obowiązek informacyjny  

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja 

SPRZYMIERZENI z GROM, ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U95, 00–116 Warszawa.  

Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu zorganizowania imprezy. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

XIII. ZAPLECZE 
 
1. W okolicach START - META będą zlokalizowane zestawy toaletowe Toi-Toi. 

2. Na miejscu będą znajdować się szatnie, będzie możliwość zmiany ubrań.  

3. Szatnie będą dla mężczyzn i kobiet osobne. 

4. Punkt opatrunkowy: przygotowany będzie 1 stały punkt opatrunkowy zlokalizowany przy mecie. 

 

XIV. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA 1 EDYCJI BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 

Odbywającego się w dniu 29 listopada 2015 w Ośrodku Szkolenia Poligonowego WAT w Warszawie: 

od godziny – do godziny 

- Rejestracja zawodników: 09:00 - 10:30. 

- Przygotowanie zawodników: 09:30 - 10:30. 

- Omówienie trasy zawodów: 10:40 - 10:50. 

- Rozpoczęcie: 11:00. 

- START: 11:15. 

- Około godziny 15:00 - Podanie oficjalne wyników, rozdanie nagród. 

- Zakończenie biegu, pamiątkowe zdjęcie 15:25. 

- Około godziny 15:30,  Catering dla uczestników biegu 

 

UWAGA: Godziny zakończenia Biegu mogą ulec zmianie ze względu na ilość uczestników lub czas 

pokonania toru przeszkód przez zawodników. 

 

XV. REGULAMIN PUNKTU STRZELECKIEGO 1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 2015 

Warunki korzystania ze strzelnicy oraz posługiwania się karabinkiem kbks oraz amunicją 

przeznaczoną do niego.  

1. Prowadzący strzelanie: 

a)  Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących. 

b) Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce   

      bezpiecznego pobytu. 
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c) Wyznacza warunki bezpieczeństwa oraz zasady prowadzenia ognia oraz bezpiecznego   

      posługiwania się dostarczoną przez organizatora bronią. 

2. Na strzelnicy zabrania się: 

a) Osobom towarzyszącym zawodnikom, korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska   

    strzeleckie oraz styczności z bronią i amunicją. 

b) Używania broni i amunicji innych osób korzystających ze strzelnicy. 

c) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy   

    osób będących pod ich wpływem. 

3. Sposób obchodzenia się z bronią: 

1) Wyjmowanie broni z futerałów odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym      

    tylko na polecenie prowadzącego strzelanie. 

2) Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną  

    w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

3) Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie lub instruktora   

    stanowiskowego. 

4) Zakończenie strzelania zgłasza się instruktorowi prowadzącemu strzelanie. 

5) Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli instruktorowi   

    stanowiskowemu nadzorującemu strzelnie po jego zgodzie opuszcza się stanowisko strzeleckie   

    pozostawiając broń z otwartą komorą nabojową. 

6) Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach   

    strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem zawodów. 

7) W przypadku wykrycia niesprawności broni lub amunicji, zawodnicy zobowiązani są natychmiast   

    zgłosić taką sytuację przez podniesienie ręki i komunikat głosowy PROBLEM lub ZACIĘCIE. 

8) Zabrania się strzelania z niesprawnej broni lub amunicji. 

9) Zabrania się kierowanie broni poza sektory strzelania. 

10) Zabrania się strzelania do tarcz innych zawodników. Każdorazowo taka sytuacja będzie karana   

       zakończeniem strzelania i przyznania kary. 

11) Zabrania się strzelania do istot żywych tj. ludzi, zwierząt, ptactwa znajdujących się na strzelnicy  

       i w jej obrębie. 

12) Zabrania się do przedmiotów nierozpoznanych. 
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13) Zabrania się strzelania do urządzeń strzelnicy innych niż wskazanych przez Kierownika Strzelania   

       lub Instruktora Stanowiskowego. 

14) Zabrania się samodzielnie bez nadzoru Instruktora podchodzenia do broni i manipulowania  

       przy niej. 

4. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy: 

1) Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać REGULAMINU STRZELNICY,  

    poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie Kierownika strzelania, instruktora na  

    punkcie strzeleckim oraz innych osób funkcyjnych 1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ. 

2) Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 

3) Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną   

    osobę, strzelający natychmiast przerywa strzelanie, zabezpiecza broń lub ją rozładowyje. 

4) Zabrania się wprowadzania na teren strzelnicy zwierząt. 

5) Osoba naruszającą REGULAMIN STRZELNICY oraz REGULAMIN punktu strzeleckiego 1 BIEGU  

    NOCY LISTOPADOWEJ zostanie usunięta ze strzelnicy dla w celu zachowania warunków    

    bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy. 

6) Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim i stałym nadzorem rodzica/ów  

    lub opiekuna/ów prawnego/nych w miejscu bezpiecznym wyznaczonym przez Kierownika   

    Strzelania. 

5. Warunki organizacyjne strzelnicy: 

1) Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania  

    obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy i powyższego regulaminu.   

    Poleceń Kierownika strzelania, instruktora stanowiskowego prowadzącego strzelanie lub  

    sędziego prowadzącego strzelanie. 

2) Uczestnicy Biegu przed przystąpieniem do strzelania są zobowiązani do potwierdzenia   

    własnoręcznym podpisem znajomości regulaminu strzelnicy. Własnoręczny podpis trzeba złożyć  

    na liście zawodników po zapoznaniu się z Regulaminem 1 BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ 2015  

    w Biurze Biegu podczas odebrania pakietu startowego. 

3) Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo musi mieć ochronniki   

    słuchu i okulary ochronne. 

4) Uczestnicy, widownia są zobowiązani do zachowania należytego spokoju i porządku na strzelnicy  

     i całym obiekcie. 
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5) Za dokonane zniszczenia i szkody powstałe na obiekcie w czasie użytkowania odpowiedzialność   

    materialną ponosi użytkownik, który dokonał zniszczenia lub szkodę w mieniu strzelnicy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 

zawodów. 

2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować droga e-mailem  

na adres: biuro@bnl.mil.pl  

 

UWAGA: REGULAMIN STRZELNICY (dostępny w Biurze Biegu i na Strzelnicy). 

 

Sędzia Główny 

            Iwona Guzowska 

mailto:biuro@bnl.mil.pl

