REGULAMIN
IMPREZY NA ORIENTACJĘ
„ZORIENTOWANI NA NIEPODLEGŁOŚĆ”
Sobota 10.11.2018 r. Park Kusocińskiego w Olsztynie
Zawody są współfinansowane przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie
Organizator: Klub Orienteeringu KOPERNIK PTTK w Olsztynie, ul. Staromiejska 1
Współorganizator: Pałac Młodzieży w Olsztynie - Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza.
Sponsorzy: (do ustalenia)
Patronat medialny: (do ustalenia).
Kierownictwo zawodów:
Kierownik Zawodów – Alicja OPALIŃSKA
Kierownik Techniczny – Patryk POŁOM
Sędzia Główny
– Jan SZEPELAK
Biuro Obliczeniowe, obsługa SPORT IDENT – Jerzy PORZYCZ
Budowniczy Tras
– Bogdan LECH
Termin: Sobota 10.11.2018 r. /sobota / - Start: godz. “00” - 11:00
Forma zawodów: indywidualne, limit czasu 60 minut (dla każdego uczestnika)
Biuro zawodów: Pałac Młodzieży w Olsztynie, ul. Emilii Plater. Czynne w sobotę w godz. 9:00-10:00,
Kategorie wiekowe:
K (kobiety)
M (mężczyźni)
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W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników zastrzegamy sobie prawo łączenia
kategorii.

Kategorie Pucharu Dowódcy Garnizonu Olsztyn :
K (PDG) - kobiety , otwarta bez podziału na kategorie wiekowe
M (PDG) - mężczyźni , otwarta bez podziału na kategorie wiekowe
Uwaga: Zawodnicy zgłaszający się do tej kategorii nie będą klasyfikowani we wszystkich pozostałych
klasyfikacjach.
Opłata startowa: - 10 zł (opłaty uczestników za udział w zawodach mają na celu jedynie
pokrycie kosztów organizacji zawodów)
Mapa: Park Kusocińskiego, wrzesień 2018, skala 1: 4 000 e-2,5 m.
Zawody rozegrane będą w terenie miejsko-parkowym.

Zgłoszenia: przyjmowane są do godziny 23:59 we wtorek 05.11.2018 poprzez: - formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.orient.olsztyn.pl
lub na e-mail: kok.olsztyn@gmail.com
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu lub szkoły
i nr chipa (w przypadku posiadania) należy przesłać na adres email jak wyżej.
Dodatkowe informacje: sprawy techniczne zawodów : Bogdan Lech, tel. 504981575
Sędziowanie: Na zawodach stosowany będzie elektroniczny system pomiaru czasu i potwierdzania
punktów kontrolnych SPORT IDENT /SI/. Dla uczestników nieposiadających własnego chipa, istnieje
możliwość jego wypożyczenia w biurze zawodów (zagubienie chipa opłata 150 zł).
Wpisowe płatne w centrum zawodów przed startem w dniu zawodów .
Nagrody: Dyplomy, upominki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej.
Dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów ok. godz. 13.00 w Pałacu Młodzieży.
Postanowienia końcowe: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez
względu na warunki atmosferyczne. Należy zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu ulic
pokonywaniu wszelkiego rodzaju nierówności (schodów). Start w obuwiu z kolcami zabroniony
(chodniki w większości wykonane z asfaltu i betonu) Interpretacja regulaminu należy do
organizatorów.
Informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie www.orient.olsztyn.pl
ZAPRASZAMY!

