
                      „CHODZIMY I BIEGAMY Z MAPĄ” 
                                        25.02.2017 r.- sobota 

 

Regulamin 
Lutowej imprezy popularyzującej bieg na orientację w Olsztynie 

 
1. Organizator:  Koło Orienteeringu KOPERNIK   i koło nr 100 Oddziału Warmińsko 

Mazurskiego  PTTK Olsztynie (przy Pałacu Młodzieży w Olsztynie) 
2. Termin: 25.02.2017 r.(sobota) –  start  od godziny  10.30 do godz. 11.00 w interwale co 

1 min. ( minuta startu będzie wpisywana na kartę startową w boksie startowym 
 w kolejności przybywających uczestników na start). 

3. Wydawanie kart startowych – od 9.45 do godz.10.15 w Pałacu Młodzieży  
przy ul. Emilii Plater. 

4. Domarsz na start indywidualnie z wykorzystaniem mapki pobranej w biurze zawodów. 
Start przy ul. Leśnej, skraj lasu. 
Meta w ok. olsztyńskich wiaduktów kolejowych na rz. Łyna - powrót indywidualny  
do Pałacu Młodzieży. 

5. Forma zawodów: „Scorelauf”. 
           OPIS SPOSOBU POTWIERDZANIA PUNKTÓW: kolejność odnajdywanych punktów    
           jest dowolna. Do odnalezienia max 15 punktów kontrolnych w postaci białoczerwonych  
  lampionów z dołączonymi perforatorami do dziurkowania kart startowych. 

6. LIMIT czasowy – 60 min. (od startu zawodnika do powrotu na metę); 
7. Opłata startowa:  dla członków PTTK - 3 zł, pozostali 5 zł. 

8. Kategorie indywidualne: Trzy warianty map - Mapa A: K/M 12, 14, mapa "B": K/M16, 
18, mapa "C": K/M 20, 21, 35/40,45/50,55+ .  
Kategorie drużynowe (2-3 osobowe):  
Mapa "A"    K-SP, M-SP zespoły szkół podstawowych, 
                   ZR  zespoły rodzinne (dla dzieci do 12 lat z opiekunami) . 
Mapa "B"    K-G, M-G zespoły szkół gimnazjalnych; 

9. Mapa: Las Miejski,  skala mapy 1: 10 000. 
10. Zgłoszenia: kategorię (lub rok urodzenia), imię i nazwisko, zespół (szkołę)  

do Bogdan Lech, e-mail: boglech@o2.pl 
11. Termin zgłoszeń: do 22.02.2017 r. do godz.21.00 

Uwaga! W dniu zawodów można będzie przyjąć ewentualnych spóźnialskich. 
12. Kontakt z organizatorami: Alicja OPALIŃSKA tel. 506 321 105, 

 Bogdan LECH tel. 504 981 575 

Uwagi: 
bezpieczeństwo 

 należy zachować ostrożność podczas szybkiego poruszania się w terenie; 

 karty startowe zdać sędziom zawodów (niezależnie od wyników na trasie). 
POSTANOWIENIA RÓŻNE: 
Impreza nie jest ubezpieczona!!!! Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie  
i startują na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania  przez 
zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie 
obowiązującymi zasadami. Opiekunowie proszeni są o szczególną opiekę nad dziećmi. 

 Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; 

 Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe 
ustalenia; 

 Wskazane jest posiadanie przez zawodników zegarków i kompasów. 
              

                                                                                                                Organizatorzy 
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