Regulamin
Organizator
Sekcja Biegu na Orientację WKS Grunwald Poznao

Zespół Organizacyjny
Kierownik zawodów - Łukasz Nowacki
Sędzia Główny – Tadeusz Rutkowski
Obsługa SI – Dawid Stefaoski

Forma zawodów
Zawody mające na celu popularyzację Biegów na Orientację w Poznaniu. Cykl biegów rozgrywanych
w weekendy na specjalnych mapach używanych w Biegach na Orientację.

Program zawodów
Data

Miejsce

Forma biegu

Godz. startu

27.04
26.05
22.06
07.09

Malta
Cytadela
Rusałka
Termy Maltaoskie

Start interwałowy
Start masowy
Start masowy
Start interwałowy

10.00
10.00
10.00
10.00

Potwierdzanie punktów
W zawodach zastosowany będzie elektroniczny system SportIdent.
Na zawodach będzie możliwośd wypożyczenie chipa SI.

Opłaty
5zł/osobę - zgłoszenie w terminie
10zł/osobę – zgłoszenie po terminie
2zł/ osobę – wypożyczenie chipa SI
150zł – zgubienie chipa SI organizatora
Opłaty przyjmowane w centrum zawodów od godziny 09.00

Przed pierwszym biegiem jest możliwośd zgłoszenia się na wszystkie 4 biegi całej
serii Poznaj Poznao z Mapą.
Osoba która zgłosi się na 4 biegi płaci tylko 15 zł opłaty startowej.

Zgłoszenia
Do godziny 24:00 w poniedziałek poprzedzający każdy etap zgłoszenia w normalnej cenie tj. 5 zł.
Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane wyłącznie do czwartku do godz. 14:00, w cenie 10 zł.
Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane, zawodnik który zgłosi się po ostatecznym
terminie, może wystartowad na zawodach pod warunkiem, że będzie dostępna mapa.
Zgłaszad należy się przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.poznajpoznan.com
Zgłoszenia będą przyjmowane od momentu ukazania się komunikatu technicznego na dany etap
aż do czwartku włącznie.
Komunikat techniczny będzie się ukazywał w niedzielę na 13 dni przed planowanym startem
Brak dodatkowych map w centrum zawodów.
Osoby które wiedzą, że nie wystartują w danym biegu, proszone są o informację na maila:
grunwaldbno@gmail.com
Limit na bieg : 200 osób.

Lista startowa
Lista startowa ukaże się co najmniej 24h przed startem etapu.

Kategorie, trasy
E
S
P
OPEN

Elita – trasa wymagająca
Średniacy – trasa średniozaawansowana
Początkujący – krótkie i łatwe trasy dla nowicjuszy
Open – trasa rekreacyjna, można wystartowad w kilka osób, bez rywalizacji
sportowej

Zawodnicy wybierają dla siebie trasę na dany etap. W jednym etapie można wystartowad tylko w
jednej kategorii.
Za miejsca w poszczególnych etapach będą przyznawane punkty, które utworzą klasyfikację
generalną.
Punkty z różnych kategorii mogą się sumowad wg następującego wzoru:
z kat P do S i z S do E punkty mnożone są razy 0.6,
z kat P do E punkty mnożone są razy 0.4

Trasy różnią się poziomem trudności i długością.

Limit czasu
Na każdym etapie „Poznaj Poznao z Mapą” obowiązuje limit 60 minut dla każdego zawodnika.

Wyniki
Wyniki będą dostępne do 24h po biegu na stronie zawodów.

Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od pierwszego etapu zawodów.
Na klasyfikację generalną będą składały się punkty, które będą przydzielane po biegu wg tabeli
punktowej. Tabela punktowa jest jednakowa dla każdej kategorii.
miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

…

punkty

100

90

85

80

75

74

73

72

…

Zawodnik który nie zmieści się w limicie czasu, lub ze względu na dużą liczebnośd nie załapie się na
punkty, a prawidłowo pokonał trasę dostaje 1 pkt.
Zawodnik któremu przydarzy się NKL podczas etapu, dostaje 0 punktów za ten etap.
Zwycięzcą całego cyklu Poznaj Poznao z Mapą zostaje zawodnik który zgromadzi największa ilośd
punktów ze wszystkich 4 startów.
Na zakooczenie cyklu klasyfikacja generalna z podziałem na płed

Nagrody
Po każdym biegu wręczenie drobnych nagród rzeczowych dla najlepszych 3 zawodników z każdej
kategorii.
Na zakooczenie cyklu zawodów 3 najlepsze osoby w klasyfikacji koocowej w poszczególnych
kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Udział w zawodach
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby
ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
O sprawach spornych decyduje sędzia główny
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

