
BIEGAJ z MAPĄ  
II Klubowy Bieg na ORIENTACJĘ 

Regulamin 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Klubowy Bieg na ORIENTACJĘ (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Grodziski Klub 

Biegacza przy współudziale środków z dotacji przyznanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. 

2. Budowniczym trasy jest Marcin Brudło. 

3. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 października 2013 r. (niedziela). Start, meta i biuro zawodów 

zlokalizowane będą na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Porażynie. 

2. Trasa Biegu poprowadzona jest po terenie leśnym. 

3. Bieg zostanie rozegrany na dystansie ok. 10 km, licząc wg najbardziej optymalnego wariantu 

drogowego. 

§ 3. CZAS BIEGU 

1. Początek imprezy o godz. 11:00. 

2. Limit czasu 4 godziny. 

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU 

1. W biegu uczestniczyć mogą: 

 osoby pełnoletnie 

 osoby powyżej 16 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów 

 osoby poniżej 16 roku życia pod warunkiem, że całą trasę pokonają wspólnie z rodzicem lub 

opiekunem. 

§ 5. ZASADY  BIEGU 

1. Podstawowym zadaniem uczestników jest pokonać biegnąc lub idąc, w limicie czasowym 4 

godzin, trasę ok. 10 km, potwierdzając obecność na wszystkich 10 Punktach Kontrolnych (PK), 

zaliczając je w dowolnej kolejności. W celu sklasyfikowania należy zaliczyć minimum 1 punkt 

kontrolny i zwrócić kartę startową w biurze zawodów. 

2. O zwycięstwie decydują : 

1. W pierwszej kolejności  ilość potwierdzonych  PK zaliczonych w limicie czasowym 4  godzin 

 - 20 pkt. za każdy potwierdzony PK.  

2. W drugiej kolejności czas przejścia od startu do mety w biurze zawodów  

–  moment oddania karty startowej.  

3. Za przekroczenie limitu czasu o każde 5 min przyznawane są 2 pkt. karne. 

3. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE – TELEFON KOMÓRKOWY 

4. Bardzo ważne wyposażenie dodatkowe – KOMPAS  

 



§ 6. PROGRAM  IMPREZY 

11:00 otwarcie biura zawodów 

- potwierdzenie udziału w biegu  

- wydawanie kart startowych 

- ustalenie kolejności startu 

11:30 omówienie zasad biegów na orientacje 

11:40 start grup zawodników w odstępach 2 minutowych. 

Każda grupa zawodników na 2 minuty przed startem otrzyma mapę z naniesionymi punktami 

kontrolnymi PK. Uczestnicy podzielą się na 4 równe grupy. (np. przy 60 uczestnikach – 4 grupy po 

15 osób, startujące co 2 minuty) 

§ 6. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Biegu należy dokonać elektronicznie : 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=953  

2. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów 

3. Limit uczestników – 60 osób. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów w dniu imprezy 

5. Opłatę startową - 15 zł należy przesłać lub wpłacić na konto wpisując swoje imię i nazwisko 

oraz : Bieg na Orientację  

58 2030 0045 1110 0000 0225 4990  

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza 

 ul . Żwirki i Wigury 2A . 62-065 Grodzisk Wlkp.  

Dopuszcza się wpłatę gotówki w dniu zawodów, należy jednak ze względów organizacyjnych 

poinformować o tym mailowo na adres smichi@poczta.onet.pl do dnia 25.10.2013 r.  

§ 7. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

Każdy uczestnik otrzyma zestaw startowy – mapa, karta startowa, poczęstunek po biegu (zupa 

pomidorowa i kiełbasa z ogniska). 

Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja: 

1. OPEN wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają wyjątkowy pamiątkowy medal. 

2. Kobiet -  miejsca od 1. do 3. zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami 

3. Mężczyzn - od 1. do 3. zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami 

4. Miejsca od 1. do 3. kobiet i mężczyzn z Grodziskiego Klubu Biegacza - dyplomy 

5. Organizator nie wyklucza przyznawania nagród rzeczowych, także w formie losowania 

wśród zawodników, którzy wezmą udział w Biegu. 

 

Budowniczy trasy                                                                         Dyrektor Biegu  

  Marcin Brudło                                                                             Michał Sokół 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=953
mailto:smichi@poczta.onet.pl

