
 
 

 

 

 

 

Etap 2 – os Lecha 

1. Centrum Zawodów 

Szkoła Podstawowa nr 51 

os. Lecha 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W centrum zawodów będzie możliwość przebrania się, a także 

pozostawienia rzeczy. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione centrum zawodów.  

W centrum zawodów będą osoby które będą udzielać 

informacji dotyczących Biegów na Orientację. Osoby te będą 

ubrane w kamizelki odblaskowe. 



 

2. Termin  

13.11.2013 

Biuro czynne w godzinach 18.00 – 18.45   

w holu SP nr 51 

O godzinie 18.45 nastąpi krótkie szkolenie z BnO dla 

wszystkich którzy pojawią się pierwszy raz na naszych 

zawodach. 

 

3. Start i meta 

 

Start i meta w bliskim sąsiedztwie centrum zawodów.  

 

Start masowy dla kategorii Elita, Średniacy i Początkujący. 

Kategoria OPEN startuje w dowolnym momencie z puszki 

startowej, która będzie umieszczona na starcie. 

 

Organizacja startu: 

Średniacy  19.00 

Początkujący  19.10 

 Elita   19.20 

 

Uczestnicy biegów w poszczególnych kategoriach będą proszeni 

o ustawienie się na linii startowej na ok. 5 min przed planowanym 

startem, gdzie otrzymają mapę pod nogę, której nie wolno 

podnosić do momentu startu. 

Start masowy odbędzie się na sygnał kierownika zawodów. 

 

Dokładne miejsce startu (trójkąt na mapie) będzie oznaczone w 

terenie transparentem START, oraz będzie oddalone ok. 30 m od 

linii startu. 

Kategoria OPEN startuje z puszki startowej która umieszczona 

będzie w pobliżu baneru start. W tym miejscu będzie osoba 

odpowiedzialna za wydawanie map dla kategorii OPEN.  

Start kategorii OPEN do godziny 19.30 

 



 

4. Teren zawodów 

Zawody będą rozgrywane na os. Lecha.  

Teren parkowo  - osiedlowy. Duża ilość alejek. 

 

5. Forma biegu. 

Start masowy dla kategorii sportowych.  

Kategoria OPEN start indywidualny do godziny 19.30 

Lista startowa ukaże się 24 h przed startem. 

 

6. Przykład trasy która zastosowana będzie przy starcie 

masowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W budowie trasy mogą zostać zastosowane „rozbicia” mające na 

celu zróżnicowanie tras. Każdy z uczestników na swojej mapie, 

przy punktach kontrolnych ma wypisaną poprawną kolejność  

„zaliczania” punktów. Niektóre z punktów na trasie mogą być 

podbijane wielokrotnie. 

Kolejność podbijania punktów musi być zgodna z numeracją 

na mapie!!! 

 

 

 



 

7. Mapa 

Os. Lecha 

Skala 1:3500 – 1 cm na mapie – 35 m w terenie 

 

Opisy punktów kontrolnych dostępne tylko na mapie. 

 

8. Trasy: 

P  Początkujący   2500 m. 

S  Średniacy   3000m. 

E Elita    3500m. 

 

OPEN     2000m  

 

9. Punkty kontrolne 

Stacje SI przymocowane do odblasków, w niektórych miejscach 

na stojakach. Przy punktach lampiony. 

 

10. Wyniki: 

Oficjalne wyniki będą ogłoszone do 24 h po zawodach na stronie 

organizatora. 

 

 

11.   Zgłoszenia 

Do godziny 23:59 w sobotę 09.11  zgłoszenia w normalnej cenie 

tj. 8 zł. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane 

wyłącznie do wtorku 12.10 do godz. 18:00, w cenie 13 zł. 

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. 

Zgłaszać należy się przez formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.poznajpoznan.com  

Zgłoszenia będą przyjmowane od momentu ukazania się 

komunikatu technicznego na dany etap aż do wtorku 

poprzedzającego start. 



 

Osoby które wiedzą, że nie wystartują w danym biegu, 

proszone są o informację na maila: biegajzmapa@gmail.com 

Osoby które opłaciły wszystkie biegi, zgłaszają się normalnie 

i w centrum zawodów opłacają  wypożyczenie czipa – 2 zł. 
 

12. Nagrody 

Wśród uczestników 1 etapu zostaną rozlosowane nagrody 

ufundowane przez partnerów. 

Losowanie nastąpi po ukończeniu biegu przez wszystkich 

zawodników 
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