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1. Cel imprezy

 \ popularyzacja biegu na orientację
 \ promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
 \ rozwój biegu na orientację na Warszawskich Bielanach
 \ poznanie terenów bielańskich osiedli oraz terenów zielonych

2. Organizator

 \ Bielański Klub Sportowy „Wataha” Warszawa
 \ Urząd Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

3. Zespół organizacyjny

 \ kierownik zawodów - Karol Galicz
 \ sędzia główny - Ryszard Piekarski
 \ sekretariat - Monika Dolińska, Krystyna Galicz
 \ obsługa SI - Agencja Projekt Igrzyska
 \ kierownik startu - Monika Marcinkiewicz - Kajzer

4. Terminy, miejsca i godziny startu zawodów

 \ Etap 1 – środa, 13 IX 2017, godzina 18:30 – Słodowiec
 \ Etap 2 – niedziela, 22 X 2017, godzina 11:00 – Młociny
 \ Etap 3 – sobota, 18 XI 2017, godzina 11:00 – Chomiczówka

5. Zapisy

Rejestracja na zawody możliwa jest na wszystkie etapy razem, jak również na pojedyncze biegi 
poprzez stronę: http://www.orienteering.waw.pl/ 
Zapisy będą możliwe do 3 dni przed kolejnym etapem. Później, w miarę dostępności dodatkowych 
map.
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6. Kategorie i trasy:

Istnieje możliwość startu w następujących kategoriach wiekowych:

Kategorie Roczniki
K12 M12 2005 i młodsze
K15 M15 2002-2004
K18 M18 1999-2001
KS MS 1978-1998
KM MM 1963-1977
KW MW 1962 i starsi

OPEN początkujący w każdym 
wieku

Zawodnicy młodsi mogą startować w starszej o jeden przedział wiekowy kategorii jeśli taką wybio-
rą podczas rejestracji.
Zawodnicy urodzeni przed 1978 rokiem zamiast startu w kategorii KM i MM mają prawo startu 
w kategorii KS oraz MS, natomiast zawodnicy urodzeni przed 1963 rokiem zamiast startu w ka-
tegorii KW i MW mają prawo startu w kategorii KS lub KM oraz MS lub MM jeśli wybiorą taką 
kategorię podczas rejestracji.
Zawodnicy tacy nie są klasyfikowani wówczas w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia, ale w wy-
branej przez siebie kategorii podczas rejestracji na zawody.

7. Opłaty startowe

       1 bieg  3 biegi
dzieci i młodzież do 18 roku życia 15 zł   35 zł
dorośli     25 zł   60 zł

8. Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja generalna prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 \ KM12
 \ KM15
 \ KM18
 \ KMS
 \ KMM
 \ KMW

Do klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę wyniki pierwszych dwóch etapów. 
Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest ukończenie trasy na biegu 
finałowym.
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9. Limit czasu

Limit czasu dla wszystkich kategorii wynosi 75 minut. 
Zawodnicy biegający dłużej mogą nie zostać sklasyfikowani.

10. Nagrody

 \ Nagrody za cały cykl zawodów wręczane będą 18 listopada 2017 roku podczas finałowego 
etapu Pucharu Bielan

 \ Zwycięzcy kategorii wiekowych nagrodzeni będą pucharami
 \ Zdobywcy miejsc 1-3 będą nagrodzeni drobnymi nagrodami rzeczowymi oraz upominkami

11. Postanowienia końcowe

 \ organizator ubezpieczony jest w zakresie OC 
 \ zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 
 \ organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, opiekę medyczną (ratownik medyczny), po-
częstunek na mecie 

 \ zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IOF (International Orienteering Federa-
tion) oraz PZOS (Polski Związek Orientacji Sportowej) 

 \ wszystkie mapy wykonane zgodnie ze specyfikacją sprinterską ISSOM 2007 
 \ mapy będą zabezpieczone przed wilgocią 
 \ zawody będą odbywać się w terenach osiedlowo - parkowych przy otwartym ruchu samocho-
dowym (uliczki osiedlowe i drogi wewnętrzne). Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad ruchu drogowego. Biegnący zawodnik ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa samocho-
dowi w razie konieczności! Niestosowanie się do tego zapisu skutkować będzie dyskwalifikacją 

 \ zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwskazań do wysiłku 
fizycznego 

 \ zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów prawnych 
 \ organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów 
 \ wszystkie sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny 
 \ uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach, zdjęciach, w me-
diach oraz materiałach promocyjnych 

 \ ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownika zawodów 
 \ uczestnik zawodów zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego 
regulaminu 

 \ wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie http:/www.orieteering.waw.pl/ 
 \ mail kontaktowy do organizatorów: pucharbielan@gmail.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!     Organizatorzy


