
                                                   Komunikat techniczny 
 

ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
„JESIEŃ ORIENT-OLSZTYN 2021” 

 
Termin:  Sobota 27.11.2021 r. - Start: godz. “00” - 10:00   
Forma zawodów:  Indywidualne oraz drużynowe (rodzinne).  Zawody w terenie miejsko-parkowym 
na krótkich i średnich dystansach. 
Centrum i biuro zawodów: Pałac Młodzieży w Olsztynie, ul. Emilii Plater.  

Kategorie startowe Wiek zawodnika 
Dziecięca (12-) - K/M  do lat 12 
Młodzież (16-) - K/M do lat 16 do lat 16 
Junior(20-) - K/M od 17 do 20 lat od 17 do 20 lat 
Senior(-39) K/M od 21 do 39 lat 
Weteran(40+) - K/M  od 40 do 54 lat 
Superweteran(55+) - K/M  od 55  
OPEN R (rodzinna, drużynowa) Dzieci do lat 10 pod opieką dorosłego 

PROGRAM ZAWODÓW 
8:45 – 13.30 biuro czynne w Pałacu Młodzieży. Jest możliwość przebrania się w udostępnionych 
klasach (pracowniach). Wpisowe płatne gotówką. Prosimy o przygotowanie wcześniej odliczonej 
kwoty (12 zł oraz 3 zł za wypożyczenie chipa). Zgłaszający się po terminie wpisowe +50% tj. 18 zł. 
10:00 - godzina „00” start pierwszych zawodników 
Ok. 12.15 - 12.30 podsumowanie zawodów, wręczenie dyplomów. 
SCHEMAT DOJŚCIA DO STARTU: 
Dojście do startu 300m. Po wyjściu z Pałacu Młodzieży kierujemy się w lewą stronę  wzdłuż ul. Emilii 
Plater do skrzyżowania z ul. Kościuszki.   
Uczestnicy mogą rozgrzewać się na trasie dojścia na start oraz na terenie zewnętrznym wokół Pałacu 
Młodzieży. Nie rozgrzewamy się w Parku Centralnym. Obszar Parku Centralnego zamknięty od 
godziny 8.45; 
SCHEMAT STARTU: 
Na starcie przed wejściem do pierwszego boksu należy wyczyścić chipa (stacja CLEAR). W pierwszym 
boksie następuje sprawdzenie karty SI i jego numeru (stacja CHECK). W drugim boksie pobieramy 
opisy i mapę.  
Po pobraniu mapy sprawdzamy, czy wzięliśmy właściwą. Punkt startu właściwego oznaczony na 
mapie trójkątem znajduje się  w odległości ok. 90 m od boksów startowych i oznaczony jest w terenie 
lampionem. Dobieg do punktu startu jest obowiązkowy! 
META: 
Dobieg z ostatniego punktu (nr 100) wzdłuż taśm do mety. Na mecie także potwierdzamy przybycie 
(stacja FINISH).  
MAPA i TEREN ZAWODÓW: 
Mapa: skala 1:4000, e - 2,5 m, aktualność październik 2021 
Uwaga (ważne): Przejście (przebiegnięcie) z Parku Centralnego na stronę Starego Miasta i z 
powrotem tylko tunelem pieszo-rowerowym pod mostem, wzdłuż rzeki Łyny. W okolicy mostu będą 
obecni sędziowie (w żółtych kamizelkach), sprawdzający czy powyższy nakaz jest przestrzegany. 
 
 



DYSTANSE: 
Kategorie startowe Ilość pk, długość trasy 
Dziecięca (12-) - K/M  9 pk, dł. 1000m 
Młodzież (16-) - K/M do lat 16 11pk, dł. 1400m 
Junior(20-) - K/M od 17 do 20 lat 14pk, dł. 1700m 
Senior(-39) K/M 26pk, dł. 4200m 
Weteran(40+) - K/M  22pk, dł. 3700m 
Superweteran(55+) - K/M  21pk, dł. 3600 m  
OPEN R (rodzinna, drużynowa) 11pk, dł. 1700m 

POTWIERDZANIE PK: system potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent. 
SCHEMAT METY: 
Meta zlokalizowana jest w pobliżu Pałacu Młodzieży (150 m). Odczytanie kart SI następuje w Pałacu 
w holu na parterze, gdzie prosimy udać się niezwłocznie po powrocie z trasy i zaliczeniu mety. 
UWAGI TECHNICZNE: 
Limit czasu – 60 minut, 
Interwał startowy – minimum 1-2 minuty w danej kategorii, 
Opisy PK – na mapach oraz w formie papierowej na starcie, 
Czyszczenie chipów – przed boksami startowymi, 
Format mapy – standardowy A4, mapa ofoliowana 
Wyposażenie PK – stojak (stacja SI i perforator) plus lampion przestrzenny. 
UWAGI KOŃCOWE: 
- zawody nie mają charakteru komercyjnego (wszystkie koszty w oparciu o wpisowe), 
- apteczka medyczna dostępna w centrum zawodów, 
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego zawodników, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów, 
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Zawodów, udział w imprezie 
jest równoznaczny z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową (relacje z zawodów, wyniki, 
protokół z zawodów). 
- w weekendy parkowanie w strefach miejskich w Olsztynie jest darmowe. 
Sprawa COVID-19:  
Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19  
wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zaleceń i rozporządzeń  
rządowych. Do Pałacu Młodzieży wchodzimy w dobrych i prawidłowo założonych maseczkach, 
starając się zachować dystans z innymi uczestnikami. Wpisowe płatne odliczoną kwotą. W 
pozostałych miejscach jak miejsce rozgrzewki, start, teren zawodów i  meta, zachowajmy odpowiedni 
dystans. 
 
ORGANIZATORZY  


