Klub Sportowy
KS ZIELONO-CZARNI
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 12 /103
e-mail: klubsportowykszielonoczarni@gmail.com
www:
kszielonoczarni.futbolowo.pl

REGULAMIN
I GRAND PRIX O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI MARCINA JAKUBOWSKEGO
W BIEGACH NA ORIENTACJĘ.
I.

CEL.
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Mińska
Mazowieckiego i okolic;
Popularyzacja biegów na orientację;
Wyłonienie najlepszego mieszkańca i mieszkanki Mińska Mazowieckiego;

II.

ORGANIZATOR.
Klub Sportowy „ KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim.

III.

WSPÓŁORGANIZATOR.
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki.

IV.

PATRONAT HONOROWY.
Burmistrz Miasta Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski.

V.

PATRONAT MEDIALNY.
Strefa Mińska.

VI.

PRZYGOTOWANIE TRAS I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE.
Klub Sportowy „ KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim.

VII.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.

RUNDA

DATA

MIEJSCE ZAWODÓW

I

14 LIPCA 2013R

TEREN SREBRNA – LAS MIEJSKI PRZY STADIONIE UL.
SPORTOWA 2

II

21 LIPCA 2013R

TEREN MIENIA – LAS MIEJSKI MIENIA - CHMIELEW

VIII.

III

4 SIERPNIA 2013R

TEREN MIENIA – LAS MIEJSKI MIENIA - CHMIELEW

IV

31 SIERPNIA 2013R

TEREN SREBRNA – LAS MIEJSKI PRZY STADIONIE UL.
SPORTOWA 2

UCZESTNICTWO.
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni. Wskazane jest posiadanie przez każdego
zawodnika zegarka i kompasu ( busoli) oraz dowodu osobistego w celu potwierdzenia
tożsamości uczestnika i miejsca zamieszkania. Zegarek ze względu na limit czasu na
pokonanie określonej trasy. Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną
trasą, którą uczestnik otrzymuje na starcie.

IX.

KOSZTY UDZIAŁU.
Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego oraz dzieci wraz opiekunami mają zapewniony start
bezpłatny.
Pozostali – 4 zł od każdego startu. ( płatne w dniu zawodów w biurze).

X.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA.
Zawody rozegrane zostaną z podziałem na kategorie:
Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego – OPEN ;
Mieszkanka Mińska Mazowieckiego – OPEN;
Mężczyźni – OPEN;
Kobiety – OPEN;
Rodzinna ( rodzice, opiekunowie do lat 12 )
*OPEN kategoria otwarta – osoby, które posiadają minimum 16 lat;
Punktacja:
Za udział w każdej rundzie uczestnicy otrzymują punkty według poniższego schematu:
1 miejsce – 50 pkt.;
2 miejsce – 48 pkt.;
3 miejsce – 47 pkt.; itd.
W przypadku zajęcia miejsca ex aequo uczestnicy otrzymują tyle samo punktów.
Do punktacji generalnej wliczone będą trzy najlepsze starty ( brak uczestnictwa liczony
jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie wliczony jako najsłabszy wynik).
Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie
zdecyduje: większa ilość startów ( biegów ) i punkty tam zdobyte, gdy i tak będzie taka
sama zdecyduje ilość pierwszych miejsc potem drugich itd.

XI.

ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać tylko i wyłącznie na niżej podany adres emailowy
lub numer telefonu:

minskieino@gmail.com lub

nr Tel. kom.

514 – 394 – 045

W Zgłoszeniu Należy Podać Imię I Nazwisko Rok Urodzenia Adres Zamieszkania
I Kategorie
Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do dwóch dni przed zawodami ( np. zawody
odbędą się 14 lipca 2013r. zgłoszenie powinno wpłynąć najpóźniej do dnia125 lipca 2013r. do
godziny 24.00). W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 30 minut przed
zawodami.
XII.

NAGRODY.
Na zakończenie każdej rudny zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do
III nagradzani są dyplomami.
W miarę możliwości finansowych wśród wszystkich uczestników, może być rozlosowana
nagroda niespodzianka.
Na podsumowanie całego cyklu Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach
miejsca od I do III nagrodzeni zostaną pucharami, dyplomem i w miarę możliwości
nagrodami rzeczowymi.

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas zawodów.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie
ubezpiecza zawodników od NNW.
Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych odpowiadają
uczestnicy.
Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może
zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu Grand Prix.
Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W miarę możliwości organizator zapewni na mecie zawodów ciepły napój lub wodę.
Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie organizatora:
www.kszielonoczarni.futbolowo.pl – zakładka grand prix

Informacje ze strony www.kszielonoczarni.futbolowo.pl :

I GRAND PRIX O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI MARCINA JAKUBOWSKEGO
W BIEGACH NA ORIENTACJĘ.
Celem imprezy jest:
•
•
•

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Mińska
Mazowieckiego i okolic;
Popularyzacja biegów na orientację;
Wyłonienie najlepszego mieszkańca i mieszkanki Mińska Mazowieckiego;

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni. Wskazane jest posiadanie przez każdego
zawodnika zegarka i kompasu ( busoli) oraz dowodu osobistego w celu potwierdzenia
tożsamości uczestnika i miejsca zamieszkania. Zegarek ze względu na limit czasu na
pokonanie określonej trasy. Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną
trasą, którą uczestnik otrzymuje na starcie.
Koszt udziału w imprezie dla Mieszkańców Mińska Mazowieckiego oraz dzieci wraz
opiekunami mają zapewniony start bezpłatny.
Pozostali – 4 zł od każdego startu. ( płatne w dniu zawodów w biurze).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA.
Zawody rozegrane zostaną z podziałem na kategorie:
Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego – OPEN ;
Mieszkanka Mińska Mazowieckiego – OPEN;
Mężczyźni – OPEN;
Kobiety – OPEN;
Rodzinna ( rodzice, opiekunowie do lat 12 )
*OPEN kategoria otwarta – osoby, które posiadają minimum 16 lat;
Punktacja:
Za udział w każdej rundzie uczestnicy otrzymują punkty według poniższego schematu:
1 miejsce – 50 pkt.;
2 miejsce – 48 pkt.;
3 miejsce – 47 pkt.; itd.
W przypadku zajęcia miejsca ex aequo uczestnicy otrzymują tyle samo punktów.
Do punktacji generalnej wliczone będą trzy najlepsze starty ( brak uczestnictwa liczony jest
jako zero punktów w klasyfikacji i będzie wliczony jako najsłabszy wynik).
Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie
zdecyduje: większa ilość startów ( biegów ) i punkty tam zdobyte, gdy i tak będzie taka sama
zdecyduje ilość pierwszych miejsc potem drugich itd.
NAGRODY.

Na zakończenie każdej rudny zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do
III nagradzani są dyplomami.
W miarę możliwości finansowych wśród wszystkich uczestników, może być rozlosowana
nagroda niespodzianka.
Na podsumowanie całego cyklu Grand Prix zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach
miejsca od I do III nagrodzeni zostaną pucharami, dyplomem i w miarę możliwości
nagrodami rzeczowymi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas zawodów.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie
ubezpiecza zawodników od NNW.
Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów sportowych odpowiadają
uczestnicy.
Za rzeczy wartościowe pozostawione przez zawodnika organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może
zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu Grand Prix.
Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W miarę możliwości organizator zapewni na mecie zawodów ciepły napój lub wodę.
Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie organizatora:
www. kszielonoczarni.futbolowo.pl – zakładka grand prix
----------------------ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać tylko i wyłącznie na niżej podany adres
emailowy lub numer telefonu:
minskieino@gmail.com lub
nr Tel. kom.
514 – 394 – 045
W Zgłoszeniu Należy Podać Imię I Nazwisko Rok Urodzenia Adres Zamieszkania
I Kategorie
Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do dwóch dni przed zawodami ( np. zawody
odbędą się 14 lipca 2013r. zgłoszenie powinno wpłynąć najpóźniej do dnia125 lipca 2013r. do
godziny 24.00). W wyjątkowych przypadkach będzie można zapisać się 30 minut przed
zawodami.
-----------------------------

Zapraszamy!!!
I GRAND PRIX
O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
MARCINA JAKUBOWSKEGO
W
BIEGACH NA ORIENTACJĘ

14.07.2013r
KOMUNIKAT TECHNICZNY

ORGANIZATOR: Klub Sportowy KS Zielono-Czarni
PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin JAKUBOWSKI
WSPÓŁORGANIZATOR: Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI i OSOBY FUNKCYJNE:
Kierownik zawodów – Marcin OKRZEJSKI
Sędzia Główny – Marcin OKRZEJSKI
Kierownik Startu – Marcin OKRZEJSKI
Sędzia startu – Mateusz BURSKI
Sędzia startu – Robert PIETRZAK
Sędzia startu – Michał FABISIAK
Kierownik Mety – Marcin OKRZEJSKI
Sędzia Mety – Michał FABISIAK
Sędzia Mety – Mateusz BURSKI
Sędzia Mety – Robert PIETRZAK
Budowniczy Tras – Marcin OKRZEJSKI
Sekretariat – Marta OKRZEJSKA
Sekretariat – Leszek NIEWIŃSKI
Zabezpieczenie logistyczne – Zygmunt JUSZCZUK
FORMA ZAWODÓW: Grand Prix- bieg klasyczny
MIEJSCE ZAWODÓW:
RUNDA

DATA

MIEJSCE ZAWODÓW

I

14 LIPCA 2013R

TEREN SREBRNA – LAS MIEJSKI MIŃSK MAZOWIECKI

II

21 LIPCA 2013R

TEREN MIENIA – LAS MIEJSKI MIENIA -

III

4 SIERPNIA 2013R

TEREN MIENIA – LAS MIEJSKI MIENIA -

IV

31 SIERPNIA 2013R TEREN SREBRNA – LAS MIEJSKI MIŃSK MAZOWIECKI

CENTRUM ZAWODÓW:
14.07.2013r – Mińsk Mazowiecki- parking przy najstarszej Sośnie w Polsce;
21.07.2013r – Zaplecze rekreacyjne Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni;
4.08.2013r – Zaplecze rekreacyjne Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni;
31.08.2013r –Mińsk Mazowiecki – parking przy najstarszej ZSZ nr w Mińsku
Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
MAPA DOJAZDU DO CENTRUM ZAWODÓW:
14.07.2013r.

21.07.2013r -4.08.2013r

BIURO ZAWODÓW: W centrum zawodów czynne od 8.30 do 10.30
PARKING: w Centrum Zawodów BEZPŁATNY
PROGRAM ZAWODÓW: Od 8.30 do 10.30 – przyjmowanie zawodników w biurze
zawodów
11.00 – start pierwszego zawodnika
14.30 – zakończenie zawodów i dekoracja najlepszych zawodników
MAPA: „Brok ”; PZOS 10-17-1583-MAZ skala 1:10 000; warstwice co – 2,5m; aktualizacja:
- kwiecień 2012r, autor mapy: Jerzy Parzewski.
Teren w większości dobrze przebieżny, o średnich przewyższeniach.
Mapy są zabezpieczone przed wilgocią!
Fragmenty mapy:

OPISY PK: Wydrukowane na mapach oraz do pobrania w boksie
POTWIERDZANIE PK: Przy użyciu kart startowych ( Perforatory)

START I META: Zlokalizowane w tym samym miejscu.
Plan startu i usytuowania boksów startowych:

PARAMETRY TRAS
Data

14.07.2013r

21.07.2013r

4.08.2013r

31.08.2013r

Kategoria Długość trasy Ilość PK Długość trasy Ilość PK Długość trasy Ilość PK Długość trasy Ilość PK
M-OPEN

8 KM

16

13 KM

24

13 KM

24

8 KM

16

K- OPEN

6 KM

11

9 KM

15

9 KM

15

6 KM

11

R-OPEN

4 KM

8

6 KM

13

6 KM

13

4 KM

8

