
                                           Regulamin  
             Jesiennych Biegów na Orientację o puchar  
                   Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 
 
 
Celem zawodów jest: 
- popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy sportowej    
  rywalizacji i rekreacji  w terenie,  
- popularyzacja sposobów orientacji w terenie oraz umiejętności posługiwania   
  się mapą i busolą (kompasem),  
- rozwijanie tężyzny fizycznej,  
- no i oczywiście dobra zabawa!  
 
Zawody zorganizowane są w dwóch terminach osobno dla kategorii wiekowych 
do 15 lat (szkoły podstawowe) i powyżej 15 lat (młodzież i osoby dorosłe). 
 
1. Organizator 
Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury  
 Współorganizatorzy : 
  - Nadleśnictwo Gniewkowo, 
  - Sołectwo Rożno-Parcele, 
  - KGW Rożno - Parcele 
  - Polkrys Sp. z o.o, 
  - OSP Służewo, 
 
2. Zasady biegów   
Zadaniem uczestników biegów jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do punktów 
kontrolnych (Pk) oznaczonych na mapie i rozmieszczonych w terenie. Dotarcie do Pk  
potwierdza się dostępnym na każdym punkcie specjalnym znacznikiem, perforującym 
odpowiednią rubrykę na karcie startowej. Punkty kontrolne będą oznaczone 
specjalnymi biało-czerwonymi znakami o bokach 30x30 cm, umieszczonymi ok.1m 
nad ziemią.   
Zawodnicy powinni być wyposażeni  w busolę lub kompas. Można korzystać  
z dostępnych urządzeń elektronicznych pozwalających wyznaczyć kierunki świata, 
azymut, punkty w terenie lub położenie zawodnika. Warto przy tym pamiętać, że  
z zasięgiem telefonii komórkowej w terenie leśnym mogą być kłopoty. 
Decyzja, jaką trasę należy wybrać by dotrzeć do punktów kontrolnych należy do 
uczestników zawodów. Wygrywają zawodnicy, którzy potwierdzą swoją obecność na 
największej ilości punktów kontrolnych i najszybciej zameldują się na mecie. 
Mapę z naniesionymi punktami oraz indywidualne numery i karty, startowe 
zawodnicy otrzymają na starcie.  
 
3. Termin i miejsce imprezy 
Zawody odbędą się na terenie lasów leśnictwa Pieczenia w 2 terminach:  
- 16 października 2021  (sobota) dla uczestników powyżej lat 15 (młodzież i   
  dorośli),   
- 20 października 2021 (środa) dla uczestników do lat 15 (uczniowie szkół  
  podstawowych) 
 
Miejsce zbiórki, baza sędziowska, start i meta zostaną zorganizowane w świetlicy 
wiejskiej w Rożnie Parcele przy ul. Konwaliowa 49 



 
Start pierwszego zawodnika powyżej lat 15 - 16 października (sobota) 2021   
o godz.12.00. 
Start pierwszego zawodnika do lat 15 -  20 października 2021 (środa) o godz.11.00  
 
Zawodnicy zgłaszają się w miejscu zbiórki na 1 godzinę przed startem pierwszego 
zawodnika. 
 
4. Uczestnicy  
W biegach może wziąć udział dowolna ilość reprezentacji szkół podstawowych i 
średnich, organizacji i stowarzyszeń oraz osoby niezrzeszone.  
Biegi zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych, w kategoriach 
dziewcząt/kobiet i chłopców/mężczyzn: 
W I grupie – uczestnicy powyżej 15 roku życia startują pojedynczo i klasyfikowani są 
indywidualnie, 
W II grupie – uczestnicy poniżej 15 roku życia startują w zespołach pięcioosobowych 
z pełnoletnim obserwatorem i klasyfikowani są jako zespół. 
 
5. Zgłoszenia 
Zgłoszenia na imprezę należy dokonywać mailowo lub osobiście w siedzibie GOK w 
Służewie na formularzu do pobrania na stronie www.goksluzewo.pl lub w siedzibie 
GOK-u w Służewie przy ul Brzeskiej 1. 
Zgłoszenia zawodników powyżej lat 15 lat należy dostarczyć do 11 października 
2021 do godz.10.00 a zespołów do lat 15 do 14 października do godz.10.00. 
Adres i kontakt do organizatora: 
Gminny Ośrodek Kultury w Służewie, ul. Brzeska 1, 87-710 Służewo, 
e:goksluzewo@op.pl, tel. 54 231 29 18. kom. 518 522 059, 503 854 451.  
 
6.Punktacja  
Zwycięzcą Biegów będzie zawodnik/ zawodniczka i zespół,  który potwierdzi 
obecność na największej liczbie punktów kontrolnych, w najkrótszym czasie. 
 
7. Nagrody 
Nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego oraz dyplomy otrzymają 
zawodnicy / zespoły, którzy osiągnęli trzy najlepsze czasy w swoich kategoriach i 
grupach wiekowych. 
Przewidziano także wyróżnienie specjalne przyznawane wg. decyzji Jury biegów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkową plakietkę. 
 
8.Inne ustalenia organizatorów 
- w imprezie może wziąć udział dowolna ilość zawodników i zespołów, 
- udział w imprezie jest bezpłatny; 
- dojazd na miejsce zbiórki oraz powrót, należy  zorganizować we  własnym zakresie, 
- organizatorzy nie zwracają kosztów podróży; 
- oceny czasów i podziału nagród dokona jury powołane przez organizatora; 
- wszystkim uczestnikom imprezy- zawodnikom po powrocie z trasy, opiekunom i 
obsłudze, organizatorzy zapewniają turystyczny ciepły posiłek (kiełbasa z grilla, 
pieczywo, kawa, herbata, woda, mineralna); 
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, prosimy o zabezpieczenie    
  odpowiednich strojów; 
- długość trasy dla zespołów do 15 lat to ok. 4 km, dla zawodników powyżej 15 lat  



  ok.7 km; 
- kolejność startujących zawodników zostanie ustalona przez organizatorów  na   
  podstawie zgłoszeń, w drodze losowania przed rozpoczęciem imprezy; 
- instruktarz dla zawodników, omówienie trasy, kolejność startu i inne szczegóły   
  zostaną przekazane na odprawie, 0,5 godziny przed  startem; 
- przewidywane ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie imprezy  po   
  powrocie z trasu ostatniego zawodnika, 
- protesty można zgłaszać do zakończenia imprezy; 
- zgłoszenie na imprezę jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu; 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora; 
 
                                                             Zapraszamy !                                      
 
                                                                       Organizatorzy- Zespół GOK Służewo 
 


