REGULAMIN
MARSZOBIEGI NA ORIENTACJĘ
RODZINNE GRY PARKOWE – PARK MODRZEWIE
ORGANIZATOR:
1. Gmina-Miasto Elbląg
2. Departament Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu;
3. Elbląski Klub Orienteeringu Gryf;
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
• Imprezy – Spotkania
EKO GRYF Elbląg.
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kierownik zawodów
- Bolesław CZECHOWSKI
sędzia główny
- Bolesław CZECHOWSKI
budowniczy tras
- Krzysztof BANACH, Janina BANACH
Obsługa SI, kierownik mety
- Janina BANACH,
Sędzia startu
- Krzysztof BANACH, Monika TYPAŃSKA

CEL IMPREZY:
• zapoznanie z tajnikami posługiwania się mapą i kompasem,
• popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy wypoczynku i uczestnictwa
w różnych zamierzeniach aktywności dla rodzin,
• praktyczne potwierdzanie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem oraz orientowania się w terenie,
•

aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury.

TERMIN I MIEJSCA:
24 Kwietnia - Park Modrzewie (Placówka Opiekuńczo
Wychowawcza);
22 Maja - Park Modrzewie;
26 Czerwca – Park Modrzewie;
16 Lipca termin do ustalenia - Park Modrzewie;
20 Sierpnia - termin do ustalenia - Park Modrzewie;
18 Września - Park Modrzewie;/Zawada;
23 Października - Park Modrzewie/Zawada.
BAZA BIURA IMPREZY:
Baza imprezy czynna jest od 15:30 w dniu wydarzenia. Biuro imprezy przyjmuje
uczestników (zapisy, sprawy formalne, wydawanie kart, chipów)
Baza znajduje się pod dachem lub w terenie, w zależności od lokalizacji –
szczegóły poszczególnych edycji umieszczane na stronie www.ekogryf.pl

PROGRAM AKTYWNE MODRZEWIE
• od 15:30 – czynna baza imprezy,
• 15:30 – 16:00 praca biura imprezy,
• 16:00 godzina „0” dla wszystkich tras,
• 16:00 – 17:00 start uczestników (można wystartować w dowolnym momencie, nie
trzeba przychodzić na 15:30),
• po powrocie na metę: coś słodkiego, wręczenie upominków dla 5 wybranych przez
organizatora uczestników oraz inne atrakcje,
• 18:00 – zamknięcie bazy imprezy.
Wyniki oficjalne będą publikowane na stronie www.ekogryf.pl po zakończeniu imprezy.
OPŁATY STARTOWE:
BRAK
ZGŁOSZENIA - MOŻEMY DOKONYWAĆ:
- na stronie www.ekogryf.pl przez formularz zgłoszeniowy zawierający: imię i nazwisko, trasa
- ewentualnie na adres e-mail ekogryfbno@onet.pl
Na miejscu, w biurze imprezy: do wyczerpania map na każdej z tras.
KATEGORIE STARTOWE:
Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie.
Podczas Imprezy Uczestnik potwierdza swoją obecność na Punktach Kontrolnych
na kartach/chipach (elektroniczny system potwierdzania punktów), które po powrocie
na metę przekazuje Organizatorowi.
Organizator przygotuje następujące trasy:
1. RODZINNA/DRUŻYNOWA – prosta, krótka i łatwa (10-12 punktów kontrolnych),
2. ŁATWA – prosta i łatwa (14-16 punktów kontrolnych),
3. TRUDNA – dość długa i trudniejsza technicznie (18-20 punktów kontrolnych),
Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych na poszczególnych
etapach: w pierwszej kolejności uczestnicy z kompletem Punktów Kontrolnych według
czasu, następnie Uczestnicy z mniejszą liczbą Punktów Kontrolnych.
MAPY
Na wszystkich trasach kolorowe, specjalistyczne mapy do Biegu na Orientację.
Trasy będą budowane na mapach w skali od 1:2000 do 1:4000.
Potwierdzenie PK następuje poprzez przyłożenie karty/chipa do stacji SI (kolejność
potwierdzania punktów obowiązkowa zgodnie z trasą na mapie).

NAGRODY
•
•

Słodycze dla każdego uczestnika na mecie.
Organizator na każdym etapie wyróżni 5 uczestników upominkiem
rzeczowym (typu: kubek, termos, smycz, plecak, bandamka itp.)
po wylosowaniu i odpowiedzeniu na proste pytanie.
• Na zakończenie pamiątkowy medal za ukończenie przynajmniej 4 z 7 startów.
• Statuetki na zakończenie cyklu startów dla trzech najwytrwalszych
uczestników z każdej trasy (najwięcej startów, w przypadku kilku osób z tą
samą ilością startów będą brane pod uwagę lepsze wyniki podczas
poszczególnych etapów), Pod uwagę brane będzie 6 startów, podczas
siódmego startu na zakończenie cyklu nastąpi podsumowanie wyników
i wręczenie wyróżnień.
• Inne w miarę możliwości.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
• mapa z trasą biegu,
• upominki dla 5 osób na każdym etapie,
• coś słodkiego na mecie imprezy dla każdego,
• wyniki, wydruki indywidualne na mecie (końcowe w formie elektronicznej,
umieszczone i dostępne na stronie www.ekogryf.pl),
DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
• Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz
z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz publikowanie
zdjęć.
ZASADY
WSPÓŁZAWODNICTWA
PODCZAS
IMPREZY
NA
ORIENTACJĘ
„MODRZEWIE”
• Marszobiegi na Orientację jest Imprezą rekreacyjną.
• Organizatorem Imprezy na Orientację jest EKO GRYF Elbląg,
• Marszobiegi na Orientację są Imprezą, podczas której na danej trasie
w odpowiednim limicie czasowym należy przejść/przebiec daną trasę potwierdzając
obecność na Punktach Kontrolnych, zlokalizowanych na mapie. Jeżeli uczestnicy
nie potwierdzą wszystkich punktów w limicie czasowym lub zrezygnują
z kontynuowania trasy, zobowiązani są wrócić do centrum Imprezy, aby
zameldować się na mecie.
• Uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne PK zgodnie z kolejnością opisaną
na mapie.
• Uczestnik musi zdać kartę/chip startowy Obsłudze Sędziowskiej na mecie Imprezy,
natychmiast po ukończeniu trasy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę,
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,

•

Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej,
Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

