
 

 

 

VIII BIEG NA ORIENTACJĘ – SKAWINA 2019   

 
 Organizator: 

 Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

 Cel zawodów:  

- popularyzacja biegu na orientację  

- doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się mapą w terenie  

- aktywne spędzanie wolnego czasu  

- wymiana doświadczeń w gronie pasjonatów orienteeringu 

Mapy i budowa tras: Jacek Kozłowski 

Sędziowie: Jacek i Jolanta Kozłowscy 

 

1. Data: 19.05.2019 (niedziela) 

2. Start biegu: godz. 15.00. 

3. Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, Skawina,  

ul. Witosa 4; wejście od strony Miasteczka Komunikacyjnego. 

4. Cztery  kategorie sportowe: S, M, L, V z odrębną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn oraz kategoria rodzinna R: 

� trasa „S” do 13 lat; około 2 km, 13 pkt kontrolnych 

� trasa „M”  14 - 16 lat; około 2,4 km, 15 pkt. kontrolnych 

� trasa „L”  17 lat i więcej; około 3,1 km, 17 pkt kontrolnych 

� kat. „V” 50 lat i więcej (50+) około 2,1 km, 14 pkt. kontrolnych 

� kat. „R” - Rodzic i dziecko do lat 9, około 1,4 km, 10 pkt kontrolnych 

5. Udział zawodników niepełnoletnich, możliwy jest tylko po podpisaniu oświadczenia przez  

rodziców/opiekunów prawnych.  

6. OŚWIADCZENIA wymagane od wszystkich zawodników dostępne na stronie www. ckis.pl. 

 lub do wypełnienia i podpisu, w dniu zawodów, w biurze BNO. 

7. Wpisowe do kategorii, płatne gotówką w dniu zawodów lub przelewem do dnia 16 maja, na konto  

87 86000002 0000 0000 3838 0005 z dopiskiem BNO 2019. Wpłacający przelewem zobowiązani są do 

okazania potwierdzenia przelewu w biurze zawodów! 

� kat. L => 12 zł 

� kat.  M i S => 6 zł 

� kat „R”=> 12 zł 

� kat. „V” => 12 zł 



8. Zgłoszenia do 16 maja 2019 roku,  mailem na adres halackis@ckis.pl. Dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, 

rocznik, kat., miejscowość, telefon kontaktowy, adres e-mail. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

9. Każde zgłoszenie musi być potwierdzone,  w biurze zawodów w godz. od 13.00 do 14.00.  

10. W przypadku wolnych miejsc w kategorii (limit 20 osób; w przypadku kategorii „R”, 40), istnieje możliwość 

zapisu, w dniu zawodów, od godz. 14.00 do 14.30 w biurze zawodów.  

11. Zawodnik po otrzymaniu numeru startowego nie może opuścić terenu zbiórki. 

12. Start interwałowy co jedna minutę. 

13. Zawodnik samodzielnie potwierdza obecność na punktach kontrolnych trasy. 

14. O wynikach w kategoriach wiekowych, decyduje potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych, oraz w 

drugiej kolejności czas przebywania na trasie. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest narzucona! 

15. Limit na pokonanie trasy wynosi 60 minut dla wszystkich kategorii.  

16. Za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymają okolicznościowe medale i dyplomy. 

17. Wszyscy startujący zawodnicy wezmą udział w losowaniu upominków, które odbędzie  

się podczas uroczystego zakończenia biegu. 

18. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW; uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 

19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe oraz majątkowe uczestników  

i osób trzecich w wyniku zdarzeń nie wynikających z winy organizatora. 

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.  

21. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 

22. Uczestnicy złożeniem podpisu na liście startowej i wymaganych oświadczeniach potwierdzają akceptację 

regulaminu imprezy. 

23. W przypadku warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników, zawody 

zostaną odwołane (informacja zostanie zamieszczona na stronie www.ckis.pl ; dodatkowo zawodnicy 

zgłoszeni w terminie zostaną powiadomieni sms). 


