ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ

REGULAMIN IMPREZY
Termin: Sobota 27.11.2021 r. - Start: godz. “00” - 10:00
Organizator: Klub Orienteeringu KOPERNIK PTTK w Olsztynie, ul. Staromiejska 1
Współorganizator: Pałac Młodzieży w Olsztynie - Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza i Koło PTTK
Kierownictwo zawodów:
Kierownik Zawodów – Alicja OPALIŃSKA
Sędzia i budowniczy tras
– Bogdan LECH
Biuro Obliczeniowe, obsługa SPORT IDENT – Janina BANACH
Pozostali sędziowie: Anna FURGAŁ, Dawid POŁOM, Rafał Zagroba
Forma zawodów: Indywidualne oraz drużynowe rodzinne. Zawody w terenie miejsko-parkowym z
dużą ilością punktów kontrolnych na krótkich i średnich dystansach.
Centrum i biuro zawodów: Pałac Młodzieży w Olsztynie, ul. Emilii Plater. Czynne od godz. 8:45;
Kategorie:
Kategorie startowe
Wiek zawodnika
Dziecięca (12-) - K/M
do lat 12
Młodzież (16-) - K/M
do lat 16
Junior(20-) - K/M
od 17 do 20 lat
Senior(-39) K/M
od 21 do 39 lat
Weteran(40+) - K/M
od 40 do 54 lat
Superweteran(55+) - K/M
od 55
OPEN R (rodzinna, drużynowa)
Dzieci do lat 10 pod opieką dorosłego
Opłata startowa: - 12 zł płatne gotówką w centrum zawodów.
Mapa: Stare Miasto-Park Centralny, wrzesień 2021, skala 1: 4 000 e-2,5 m.
Zgłoszenia: przyjmowane są do czwartku 25 listopada 2021 r. do godziny 20:00
Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ekogryf.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię wiekową, nazwę klubu lub miejscowość i nr
chipa (w przypadku jego posiadania).
Sędziowanie: Na zawodach zastosowany będzie elektroniczny system pomiaru czasu i potwierdzania
punktów kontrolnych SPORT IDENT /SI/. Dla uczestników nieposiadających własnego chipa (karty SI),
istnieje możliwość wypożyczenia w biurze zawodów za 3 zł (zagubienie chipa opłata 150 zł).
Nagrody: Dyplomy, upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej.
Dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów godz. 12.30 (lub 15 min. wcześniej) w Pałacu
Młodzieży.
Postanowienia końcowe:
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne.

- Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19 wszyscy
zawodnicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zaleceń i rozporządzeń Ministra Zdrowia
obowiązujących w dniu zawodów.
- Nie biegamy w obuwiu z kolcami.
- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Informacje na temat zawodów dostępne na stronie www.orient.olsztyn.pl oraz www.ekogryf.pl
Dodatkowe informacje: Bogdan Lech, tel. 504 981 575 lub Alicja Opalińska 506 321 105
Komunikat techniczny ukaże się 2 dni przed zawodami.

