
II Mistrzostwa Rodzin Szkoły SKRZYDŁA 

w Biegach na Orientację 

 

K O B Y L E P O L E   2 0 1 7 
 

Informacje organizacyjne: 

1. Organizatorem zawodów jest Szkoła Podstawowa „SKRZYDŁA”. 

2. Data i miejsce wydarzenia: 07.10.2017, teren potocznie określany jako Kobylepole. 

3. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej „SKRZYDŁA”, ul. Borówki 10, Poznań. 

4. Zawody będą rozgrywane w systemie tradycyjnym (każdy z zespołów otrzymuje kartę startową na 

której przy każdym z punktów kontrolnych (PK) potwierdza perforatorem swoją obecność). 

5. Bezpośrednio przed startem uczestnicy otrzymają kartę startową oraz mapę, na której zaznaczone 

będą ponumerowane punkty kontrolne. 

6. Zawody będą rozgrywane w czterech kategoriach (o przynależności do kategorii decyduje wiek 

najmłodszego uczestnika): 

- klasa 0 – 1 

- klasa 2 – 4 

- klasa 5 – 7 

- OPEN (małżonkowie, rodzic z dzieckiem starszym niż siódmoklasista) 

Każda z kategorii będzie miała do zdobycia różną ilość punktów. 

7. Zadaniem zespołu będzie odnalezienie punktów zlokalizowanych na mapie i potwierdzenie  na 

karcie startowej swojej obecności (przy pomocy perforatora). 

8. Punktów zlokalizowanych na mapie nie trzeba odnajdywać według kolejności. 

 

 

Program zawodów: 

9.45 – mini wykład na temat biegów na orientację (czas na pytania) – ul. Borówki 10, Szkoła „Skrzydła” 

10.15 – start pierwszego zespołu 

12.00 – zamknięcie mety 

12.01 – rozpoczynamy poszukiwania zaginionych zawodników 

Po dotarciu ostatniego zespołu odbędzie się wręczenie nagród dla 3 najszybszych zespołów w każdej 

kategorii. Po ukończeniu biegu zapewniamy i zapraszamy na ciepły poczęstunek. 



Rejestracja uczestników: 

1. Limit zespołów/zawodników: 35 (zespół stanowią minimum dwie osoby: rodzic + dziecko, lub dwoje 

rodziców w kat. Open). 

2. Zgłoszeń należy dokonywać do wyczerpania limitów nie później niż 5 października 2017 r. 

3. Tożsamość uczestnika będzie weryfikowana w Biurze Zawodów. 

4. Po ukończeniu biegu uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w Bazie Zawodów (zlokalizowanej 

przy ul. Browarnej na parkingu), w celu  zwrócenia karty startowej oraz zweryfikowania wyniku biegu. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: dane osobowe uczestników biegu 

przetwarzane będą w celach technicznych. Po zakończeniu biegu dane zostaną niezwłocznie usunięte i 

nie będą w jakikolwiek sposób przetwarzane. 

 

Pomiar czasu: 

Pomiar czasu będzie prowadzony przy pomocy zegara, który będzie znajdować się na linii 

STARTU/METY. 

Każda z drużyny będzie startowała o innej godzinie (minucie). Godzina startu poszczególnych 

zespołów będzie umieszczone w widocznym miejscu w dniu rozgrywania zawodów. 

 

Komunikaty: 

1. Zagubienie karty startowej tożsame jest z dyskwalifikacją. 

2. Chcąc być sklasyfikowanym należy zdobyć wymaganą w danej kategorii ilość PK. 

2. Uczestnicy powinni zachować ostrożność – na trasie zawodów występuje niewielki ruch 

samochodowy, rowerowy oraz kolejowy. 

3. Zawody rozgrywane w oparciu o przepisy Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 

4. Podczas trwania zawodów nie będzie zapewniona opieka medyczna. 

5. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest odpowiedni stan zdrowia uczestnika pozwalający na 

udział w zawodach. 

7. Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

9. Wszystkie niejasności będzie okazja rozjaśnić na mini wykładzie poprzedzającym Zawody. 

10. Każdy z zespołów powinien podczas trwania zawodów posiadać przy sobie naładowany oraz 

włączony telefon komórkowy z numerem, który był podany podczas wypełniania formularza 

rejestracyjnego. 


