
Regulamin

Poznaj Poznań Nocą

2016 / 2017

Organizator 

Stowarzyszenie  Biegaj z Mapą.

www.biegajzmapa.com

Forma zawodów

Zawody mające na celu popularyzację Biegów na Orientację w Poznaniu. Cykl biegów rozgrywanych 
wieczorami w poznańskich parkach i na osiedlach na specjalnych mapach używanych w Biegach na 
Orientację.

Program zawodów  - starty godzina 19:00

19. 10.2016 Os. Polan Start indywidualny
16. 11.2016 Os. Zwycięstwa Start masowy
07.12.2016 Park Tysiąclecia Start indywidualny
18.01.2017 Os. Czecha Start indywidualny
08.02.2017 Os. Pod Lipami Start indywidualny
08.03.2017 Os. Stare Zegrze / Orła Białego     Bieg pościgowy

Potwierdzanie punktów

W zawodach zastosowany będzie elektroniczny system Sport Ident.
Na zawodach będzie możliwość wypożyczenie chipa SI.

Zgłoszenia

Zgłoszenia tylko przez formularz zgłoszeniowy na stronie  www.poznajpoznan.com

http://www.biegajzmapa.com/
http://www.poznajpoznan.com/


Formularz Zgłoszeń czynny będzie do godziny 15:00, do poniedziałku poprzedzającego zawody.

Osoba zgłaszająca się na bieg, wybiera w formularzu kategorie w jakiej startuje.

Osoba  ,   która zg  łosiła się na wszytki etapy, ma obowiązek zgłosić się poprzez formularz internetowy na 
każdy etap zawodów.

Opłaty

20 zł/osobę -  tylko przelewem na konto stowarzyszenia.
3 zł/ osobę – wypożyczenie chipa SI płatne tylko przelewem na konto stowarzyszenia.

Opłatę startową należy przelać na konto Stowarzyszenia:

Biegaj z Mapą
Nr konta 11 1090 1447 0000 0001 2216 3207
Ul. Wilczak 4/17
61-623 Poznań
Z dopiskiem : Poznaj Poznań Nocą  imię i nazwisko

Osoby, które wygrały lub zostały zaproszone przez Organizatora na bieg, mają obowiązek wypełnienia 
Formularza Zgłoszeń i są zwolnione z opłat.

100 zł/ osobę – zgłoszenie na wszystkie etapy ( możliwe przed pierwszym etapem  - płatność tylko przelewem
na konto stowarzyszenia do dnia 5 października 2016 r.) + każdorazowe wypożyczenie chipa ( 3 zł ) co za 6 
etapów daję 18 zł
Osoba  ,   która zg  łosiła się na wszytki etapy, ma obowiązek zgłosić się poprzez formularz internetowy na 
każdy etap zawodów.

150 zł – zgubienie chipa SI organizatora

Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego oraz przenosić opłaty

startowej na innych uczestników.

Lista startowa

Lista startowa ukaże się 24 h przed biegiem na stronie www.poznajpoznan.com

Kategorie, trasy

E Elita – trasa wymagająca 
S Średniacy – trasa średnio-zaawansowana 
P Początkujący – krótkie i łatwe trasy dla nowicjuszy

OPEN Open – trasa rekreacyjna, można wystartować w kilka osób, bez rywalizacji sportowej.

http://www.poznajpoznan.com/


Zawodnicy wybierają dla siebie kategorię na dany etap. W jednym etapie można wystartować tylko w jednej 
kategorii. 
Za miejsca w poszczególnych etapach będą przyznawane punkty, które utworzą klasyfikację generalną.
Punkty z różnych kategorii nie sumują się.
Trasy różnią się poziomem trudności i długością.

Limit czasu

Na każdym etapie „Poznaj Poznań Nocą” obowiązuje limit 70 minut dla każdego zawodnika. 

Zawodnik który nie zmieści się w limicie czasu a poprawnie pokonał trasę otrzymuje punkty ostatniego 
miejsca w limicie czasu + 10 

Wyniki

Oficjalne 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 wzoru: 1 miejsce 1 
punkt, 2 miejsce 2 punkty, …, 12 miejsce 12 punktów,  itd. 
Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa. 
Etap z największą ilością punktów nie będzie brany pod uwagę. 
W przypadku tej samej liczby punktów wygrywa zawodnik który (kolejność rozpatrywania):
- ma więcej 1 miejsc, 2 miejsc itd.,
- ma lepsze miejsce w biegu z największą ilością punktów, 

Uwagi końcowe

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.
 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w 
zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.

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.

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodach, bez podania przyczyny.


