
BIEGAJ z MAPĄ  
III Klubowy Bieg na ORIENTACJĘ 

Regulamin 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Biegaj z Mapą i III Klubowy Bieg na ORIENTACJĘ (zwany dalej Biegiem) organizowany jest 

przez Grodziski Klub Biegacza przy współudziale środków z dotacji przyznanej przez Gminę 

Grodzisk Wlkp. 

2. Budowniczym trasy jest Franciszek Galla z klubu Azymut Mochy. 

3. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Bieg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 r. (niedziela). Start, meta i biuro zawodów 

zlokalizowane będą w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. 

2. Trasa Biegu poprowadzona po ternie parku i w okolicy wiatraka. 

3. Bieg zostanie rozegrany na dwóch trasach: 

RODZINNA – ok. 2 km teren parku 

SPORTOWA – ok.. 4 km teren parku i teren przy wiatraku 

§ 3. CZAS BIEGU 

1. Trasa RODZINNA – START indywidualny między 15:00 a 17:00 w dowolnym momencie   

2. Trasa SPORTOWA – START – 15:30 

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU 

1. W biegu uczestniczyć mogą: 

 osoby pełnoletnie 

 osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów lub z ich udziałem 

§ 5. ZASADY  BIEGU 

1. Podstawowym zadaniem uczestników jest pokonać trasę biegnąc lub idąc, tak by odnaleźć 

wszystkie Punkty Kontrolne (PK), zaliczając je w odpowiedniej wskazanej na mapie kolejności. 

Na podstawie zgłoszeń do biegu na trasie SPORTOWEJ ustalimy kolejność zawodników na starcie. 

Poinformujemy Was o niej poprzez naszą stronę oraz maile. Pierwsza osoba wystartuję o 15:00, 

druga  o 15:00:30 trzecia o 15:01 itd  

Na trasę RODZINNĄ biegacze startować będą po odebraniu mapy między godz. 15:00 a 17:00 

§ 6. PROGRAM  IMPREZY 

14:00 otwarcie biura zawodów 

- potwierdzenie udziału w biegu  

- wydawanie chipów 

14:50 omówienie zasad biegów na orientacje 

15:00 do 17:00 start zawodników na trasę RODZINNĄ 

15:30 – START pierwszego zawodnika na trasie SPORTOWEJ 



CO 30 s start kolejnych zawodników na trasę SPORTOWĄ 

§ 6. ZGŁOSZENIA 

1. Konieczne jest zgłoszenie do biegu w przypadku trasy SPORTOWEJ 

 należy je dokonać elektronicznie : 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1261 

Na podstawie zgłoszeń ustalimy kolejność zawodników na starcie. Poinformujemy Was o niej 

poprzez naszą stronę oraz maile. Pierwsza osoba wystartuję o 15:00, druga  o 15:00:30 trzecia o 

15:01 itd. 

2. Mile widziane jest zgłoszenie się również w przypadku trasy RODZINNEJ  

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1261 

 – wybieramy opcję trasa RODZINNA.  

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów w dniu imprezy 

§ 7. OPŁATY 

1. Opłatę za udział w biegu na trasie SPORTOWEJ  - 10 zł  należy przesłać lub wpłacić na konto 

wpisując swoje imię i nazwisko oraz : Biegaj z Mapą  

58 2030 0045 1110 0000 0225 4990  

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza 

 ul . Żwirki i Wigury 2A . 62-065 Grodzisk Wlkp.  

2.  TRASA RODZINNA – START GRATIS – wpisowe = 0 zł 

§ 8. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

Każdy uczestnik po biegu otrzyma słodki poczęstunek i napój 

Na trasie SPORTOWEJ po biegu wyróżnimy: 

1. Kobiety -  miejsca od 1. do 3. zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami 

2. Mężczyzn - od 1. do 3. zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami 

3. Miejsca od 1. do 3. kobiet i mężczyzn z Grodziskiego Klubu Biegacza - dyplomy 

Na trasie RODZINNEJ – wyniki opublikujemy po ostatnim zawodniku  

Medal dla każdego, brak wyróżnień za czołowe miejsca. 
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