REGULAMIN
I SPARTAKIADY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH W BIEGU NA ORIENTACJĘ
/POZNAJEMY ELBLĄSKIE PARKI/

ORGANIZATOR :

RANGA ZAWODÓW:
TERMINY I MIEJSCA

ELBLĄSKI KLUB ORIENTEERINGU GRYF przy Klubie PWD
Dowództwa MND „PÓLNOCNY-WSCHÓD” 82-300 Elbląg; ul.
Królewiecka 169

regionalne
1. I runda
2. II runda
3. III runda
4. IV runda

-06.03.2020/piątek/ -Park Modrzewie
-05.06.2020/piątek/ -Park Bażantarnia
-11.09.2020/piątek/ -Park Kajki
-23.10.2020/piątek/ -Park Modrzewie

Podsumowanie Spartakiady: 07.11.2020r. podczas II rundy XII
Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację

FORMA ZAWODÓW:
KLASYFIKACJA:
KATEGORIE:

bieg klasyczny indywidualny- start każdorazowo o godz.10.00

drużynowa i indywidualna
Szkoły podstawowe:
1. kategoria- klasy I-IV
-chłopcy
2. kategoria- klasy I-IV
-dziewczęta
3. kategoria- klasy V-VIII -chłopcy
4. kategoria- klasy V-VIII -dziewczęta
Szkoły ponadpodstawowe:
5. kategoria- wszystkie klasy- -chłopcy
6. kategoria- wszystkie klasy -dziewczęta

UWAGA: w każdej kategorii do klasyfikacji drużynowej punktują 2 /dwie/
osoby najwyżej sklasyfikowane z danej szkoły pomijając uczniów z innej lub z
tej samej szkoły, którzy zajęli miejsca nieklasyfikowane. Natomiast do
klasyfikacji indywidualnej liczy się kolejność zajętych miejsc. Klasyfikacja
będzie publikowana na stronie www.ekogryf.pl
OPŁATA STARTOWA:
ZGŁOSZENIA:

bezpłatnie
na 3 /trzy dni/ przed planowaną datą zawodów z podaniem imion i
nazwisk uczniów, kategorii i nazwy szkoły na adres e-mail:
ekogryfbno@onet.pl z uwagi na wydruk odpowiedniej ilości map
oraz z uwagi na SPORT-IDENT czyli elektroniczny pomiar czasu
/biegamy z chipami/.

Osoby zgłaszające się w ostatniej chwili, będą uwzględniane tylko
po telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem,
który potwierdzi możliwość dopisania do listy zawodników.
Kontakt: tel.662 290 857 lub
tel. 505 246 602;
MAPY

-parki elbląskie

CENTRUM ZAWODÓW:

każdorazowo będzie podane na stronie www.ekogryfelblag.pl./ /z
zasady w rejonie mapy/ oraz w mediach

BIURO ZAWODÓW:

czynne (piątki). od godz.9.00 w Centrum Zawodów

NAGRODY:

medale (po każdej rundzie), puchary i upominki rzeczowe
podczas podsumowaniu Spartakiady.

Zespół
organizatorów:

kierownik zawodów
sędzia główny
budowniczy tras
kierownik mety

- Janina BANACH
- Bolesław CZECHOWSKI S-3
- Janina BANACH BT-I
-Krzysztof BANACH

UWAGI
Prosimy o zachowanie warunków bezpieczeństwa



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.
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 Organizator ma prawo zdyskwalifikować osoby lub drużyny, łamiące powyższe
ustalenia;
 Wskazane jest posiadanie przez zawodników zegarków i kompasów.

ŻYCZYMY PRZYJEMNYCH WRAŻEŃ

ZAPRASZAMY - ORGANIZATORZY

