
                                                                                                                
 

Regulamin  imprezy bno 
„Zorientowani na Niepodległość” 

11 listopada 2020 r. 
 

Organizator: Klub Orienteeringu przy PTTK w Olsztynie. 
Osoby funkcyjne: Kierownik imprezy: Alicja Opalińska, Sędzia i budowniczy  tras: Bogdan Lech. 
Data i rodzaj imprezy: 11.11.2020 – środa:  indywidualne, start - od 10.30,  dystanse: długi (A) 
 i krótki (B). 
Centrum i miejsce wydawania map: w godz. 10.00-11.00  Biuro PTTK, Olsztyn ul. Staromiejska 1 
Zgłoszenia: Do 09.11.2020 drogą mailową: kok.olsztyn@gmail.com 

          Wpisowe: w przypadku, gdy trzeba będzie opłacić druk map i folię zabezpieczającą. 
Nagrody: Wirtualne dyplomy do 3 miejsca w każdej kategorii. 

          Mapa i Teren zawodów: 
Mapa w skali 1:10000  wg norm IOF, format A-4  
Teren Lasu Miejskiego o przeważnie dobrej i średniej przebieżności. 

Miejsce startu oraz jak do niego dotrzeć: podamy w biurze w dniu imprezy. 
Ogólny przebieg imprezy: Przemarsz indywidualny na miejsce startu w maseczkach ochronnych. 
Moment rozpoczęcia pokonywania trasy określają sami uczestnicy (tak żeby się nie grupować i żeby 
można zachować dystans). Trasę w lesie można pokonywać już bez maseczek. Nie będzie sędziów 
mierzących czas. Czas mierzą startujący sami i podają organizatorom drogą mailową do wieczora 
do godz. 20.00 na adres: kok.olsztyn@gmail.com. Przygotujemy ograniczoną ilość map tylko dla 
osób, które zgłoszą się w terminie. Dwie trasy: A-długa 7 km i ok. 20 punktów kontrolnych oraz B-
krótka 3 km z 12 punktami kontrolnymi. 
 

          Informacje bieżące: 
W związku z obowiązującym stanem epidemii w kraju i ze względu na ograniczenia związane z 

przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID 19  przedstawiamy zasady uczestnictwa: 
1. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zaleceń i rozporządzeń Ministra 

Zdrowia - aktualnie obowiązujących. 
2. Impreza ograniczona  - maksymalnie 30 osób. 
3. Do biura zawodów zapraszamy pojedynczo. Obowiązuje dystans oraz zasłanianie ust  

i nosa. 
4. Bez potwierdzania PK – do punktu kontrolnego zbliżamy się na odległość ok. 2-5 m, 

sprawdzamy nr kodu i poruszamy się do kolejnego dalej. 
5. Na mecie zawodów brak wywieszonych wyników. Uczestnicy sami mierzą czas i podają 

organizatorom swój wynik (w minutach i sekundach).  
6. Wyniki znajdziecie na stronie internetowej: www.orient.olsztyn.pl 
7. Rezygnujemy z klasycznej dekoracji.  

 
Postanowienia końcowe: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i starują na własną 
odpowiedzialność. Dzieci za zgodą rodziców (opiekunów). Należy zachować szczególną ostrożność 
przy pokonywaniu leśnych przeszkód oraz w czasie przemarszu na start i z powrotem.  

 
 

 
 


