
Regulamin biegu na orientację „Tłum na Tum” 

27 września 2014 r. 
 

Zawody o charakterze sportowo-turystycznym. Zawody mające na celu ukazania ciekawych i historycznych 

zakątków Ostrowa Tumskiego, a także popularyzację Biegu na Orientację i wskazanie, że ta forma aktywności 

może być sposobem na zwiedzanie. Podczas zawodów każdy zawodnik będzie miał zmierzony czas biegu. 

 

Informacje organizacyjne: 

1. Organizatorem zawodów jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Biegaj z Mapą 

2. Data i miejsce wydarzenia: 27.09.2014 – Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań. 

3. Centrum zawodów zlokalizowane będzie przy Bramie Poznania, ul. Gdańska 2, Śródka. 

4. Zawody rozgrywane na terenie Ostrowa Tumskiego i Śródki. 

5. Zawody będą rozgrywane w systemie Sport Ident (SI). 

6. Bezpośrednio przed startem uczestnicy otrzymają mapę do biegu na orientację, na której zaznaczone 

będą ponumerowane punkty: 

a. zadaniem zawodnika będzie odnalezienie każdego z punktów zlokalizowanych na mapie i 

potwierdzenie na nim swojej obecności kartą SI otrzymaną podczas rejestracji w bazie 

zawodów.  (więcej na temat karty SI w dziale Rejestracja uczestników, pkt. 3). 

b. kolejność odnajdywania punktów jest dowolna. 

7. mapa, którą otrzymają uczestnicy została zaktualizowana na wrzesień 2014 r. 

a. skala mapy: 1:40 000 (jeden centymetr na mapie odpowiada 400 m w terenie). 

b. mapy, otrzymane przez zawodników mogą się różnić, w zależności od kategorii. 

8. udział w zawodach jest bezpłatny. 

9. Uczestnicy mogą startować w dwóch kategoriach: 

a. turystycznej – trasa dla początkujących, rodzin z dziećmi. Będzie poprowadzona po 

najciekawszych zakątkach Ostrowa Tumskiego, 

b. sportowej – trasa o charakterze sportowym – dla osób, chcących się sprawdzić w rywalizacji 

sportowej. 

10. Start uczestników w kategorii turystycznej – w dowolnym momencie między g. 15.00 a 18.20, 

11. Start uczestników w kategorii sportowej wg przypisanej minuty startowej (kolejność losowa): Minuta 

startowa 00 – oznacza godzinę 15.30. 

a. Uczestnicy z kolejnymi minutami startowymi będą startowali w odstępie minutowym. 

b. Godziny startu zarejestrowanych uczestników pojawią się na stronie internetowej 

www.poznajpoznan.com do 26 września br. 

 

Program zawodów: 

27.09.2014  

15.00 – otwarcie biura zawodów (Brama ICHOT). 

15.15 – start uczestników w kategorii turystycznej. 

15.30 – Start pierwszego uczestnika w kategorii sportowej (start kolejnego zawodnika wg zapisów – co 1 

minutę). 

19.00 – Zamknięcie mety. 

 



Rejestracja uczestników: 

1. limit uczestników w obydwu kategoriach (sportowej i turystycznej) wynosi po 150 uczestników, 

2. Zgłoszeń należy dokonywać: 

a. w kategorii sportowej zgłoszeń należy dokonywać od 15 września 2014 r.- zapisy na 

formularzu zgłoszeniowym na stronie www.poznajpoznan.com. 

b. w kategorii turystycznej zgłoszeń należy dokonywać w dniu zawodów, 27 września 2014 r. od 

godz. 15.00, w bazie zawodów. 

3. Zarejestrowanym uczestnikom wypożyczona zostanie karta SI, którą należy zwrócić po zakończeniu 

biegu, 

a. przy wypożyczeniu karty SI należy okazać dokument oraz zarejestrować się w punkcie 

wypożyczenia karty SI, zlokalizowanym w bazie zawodów. 

b. tożsamość uczestnika będzie weryfikowana na podstawie dokumentu ze zdjęciem. 

c. po ukończeniu biegu, uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia się w bazie zawodów, w celu 

otrzymania wyników biegu oraz zwrócenia karty SI. 

d. opłata za zgubienie karty SI wynosi 150 zł. 

 

Komunikaty: 

1. Aby zwiększyć atrakcyjność zawodów, część z punktów zlokalizowana zostanie na terenach prywatnych 

– dzięki uprzejmości właścicieli działek. W związku z tym uczestnicy są proszeni o nie wchodzenie na 

tereny zielone – trawniki, ogrody – szanuj zieleń. 

2. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność – na trasie zawodów występuje niewielki ruch 

samochodowy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

3. Zawody rozgrywane w oparciu o przepisy Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 

4. W trakcie trwania zawodów będzie zapewniona opieka medyczna. 

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

6. Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia cywilnego. 

7. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest odpowiedni stan zdrowia uczestnika pozwalający na udział 

w zawodach - każdy z uczestników, przed biegiem poproszony zostanie o podpisanie odpowiedniego 

oświadczenia. 

9. Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


