
 
 

Regulamin 

I Sylwestrowo-Noworoczny bieg na 

orientację Dziewicza Góra 

 
Organizator     

Stowarzyszenie 

Biegaj z Mapą 

SKO Kompas Koziegłowy 

Fundacja ZAMIASTem 

 

Forma zawodów 

Zawody mające na celu popularyzację Biegów na Orientację a także promocję 

aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych i przyrodniczych Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka.  

Bieg indywidualny rozgrywany na specjalnych mapach używanych w Biegach na 

Orientację 

Program zawodów   

Bieg Sylwestrowy 31.12.2013 r. 

Start godzina 22.00 

około godziny 23.00 poczęstunek 

około godziny 24.00 wejście na Dziewiczą Górę – życzenia i toast  

 

Bieg Noworoczny 01.01.2014r 

Start godzina 12.00 

Około godziny 14.00 Zakończenie zawodów 

 

 

 



 
 

Potwierdzanie punktów 

W Biegu Sylwestrowym zostanie użyty klasyczny zestaw do potwierdzania punktów – 

stojak, lampion, perforator. Potwierdzanie punktów przy pomocy karty startowej. 

W Biegu Noworocznym  zastosowany będzie elektroniczny system Sportident. Punkty 

kontrolne oznaczone w terenie stojakiem, lampionem i puszką SI 

Na zawodach będzie możliwość wypożyczenie czipa SI. 

 

 

Opłaty 

10 zł – opłata za jeden bieg 

15 zł – opłata za 2 biegi 

2 zł/osobę – wypożyczenie czipa 

 

150zł – zgubienie czipa SI organizatora 

 

Opłaty przyjmowane w Centrum Zawodów przed biegiem. 

W dniu 31.12.2013 r. od godziny 20.00 

W dniu 01.01.2014 r. od godziny 10. 00 

 

Zgłoszenia 

Do dnia 30.12.2013 r. do godziny 15.00 

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. 

Zgłaszać należy się przez formularz dostępny na stronie 

 www.poznajpoznan.com/bieg-noworoczny/ 

 

Lista startowa 

Lista startowa ukaże się 24 h przed biegiem na stronie  

www.poznajpoznan.com/bieg-noworoczny/ 

 

 

http://www.poznajpoznan.com/bieg-noworoczny/
http://www.poznajpoznan.com/bieg-noworoczny/


 
 

Kategorie, trasy 

 

Bieg Sylwestrowy: 

OPEN – 4 km 

Bieg Noworoczny: 

K- kategoria damska – 4 km 

M – kategoria męska – 6 km 

OPEN – trasa rekreacyjna, można wystartować w kilka osób, jedno 

zgłoszenie na trasę OPEN – jedna mapa i czip. 

 

Wyniki 

Oficjalne wyniki będą dostępne do 24h po biegu na stronie zawodów. 

Nagrody 
Na zakończenie zawodów wręczenie pucharów dla najlepszych zawodników z każdej 

kategorii sportowej. Dla najlepszych przewidziane dyplomy i nagrody rzeczowe (po 

uzyskaniu wsparcia sponsorów).  

 

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. 

Zawody odbywają się w terenie leśnym. 

Organizator zaleca uczestnikom biegu sylwestrowego wyposażenie się w oświetlenie.  

 

 

Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.  

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 


