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1. LOKALIZACJA
Centrum zawodów -  centrum zawodów tuż przy tablicy informacyjnej.
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4. START i META 

3. PROGRAM ZAWODÓW

Start i Meta znajdują się tuż przy Centrum Zawodów. 

Przypominamy o „wyczyszczeniu” chipa przy użyciu 
stacji CLEAR przed wejściem do strefy STARTU.

Sczytanie chipa SI będzie można dokonać tylko w 
Centrum Zawodów. Dlatego po podbiciu puszki META 
prosimy niezwłocznie udać się do biura zawodów

2. TERMIN
26.10.2016 r (środa)

Klasyczna trasa z punktami po kolei. Start interwałowy dla wszystkich kategorii co 1 minutę. Kody punktów kon-
trolnych wraz z opisami na mapie dla wszystkich tras. Limit czasowy dla wszystkich kategorii wynosi 45 minut.”

5. FORMA ZAWODÓW

6. MAPA

Skala 1:3000
Warstwice co 2,5 m
Autor: Wojciech Dwojak
Format mapy: A4
Aktualizacja:  IX.2016
Mapy wykonane wg. przepisów ISSOM 2007

Świdnica - Park Młodzieżowy

09.00-09.30 Działalność Biura Zawodów

10.00 Start pierwszego zawodnika

12.00 Ceremonia Zakończenia (uroczyste otwarcie projektu stałych punktów, 
przekazanie sprzętu harcerzom, dekoracja zwycięzców)

ZALECAMY

Świdnica - Park Młodzieżowy
Typ terenu Teren parkowy z bogatą drożnią o zróżnicowanej przebieżności. Występują 

niewielkie przewyższenia
Roślinność Parkowa o utrudnionej widoczności. Miejscami występują jeżyny i pokrzywy.

Przebieżność Od bardzo dobrej do utrudnionej.

Ubiór Buty: zalecane obuwie biegowe.
Reszta ubioru: Zalecany ubiór długie spodnie i rękaw. 

7. TEREN ZAWODÓW i UBIÓR
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Stacje SI przymocowane do stałych punktów kontrolnych 
w postaci drewnianych słupków wkopanych w ziemię, w 
niektórych miejscach na stojakach lub koziołkach.
Opisy punktów tylko na mapach. Obowiązują kody PK umi-
eszczone na stacjach SI.

9. TRASY 

Trasa Opis Autor: Wojciech Dwojak

kl. IV - K kategoria kobieca, dla uczniów klas V szkoły podstawowej

kl. V - K kategoria kobieca, dla uczniów klas V szkoły podstawowej

kl. VI - K kategoria kobieca, dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

kl. IV - M kategoria męska, dla uczniów klas IV szkoły podstawowej

kl. V - M kategoria męska, dla uczniów klas V szkoły podstawowej

kl. VI - M kategoria męska, dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

OPEN kategoria otwarta, w której mogą startować chętni mieszkańcy 
Świdnicy i okolic, bez ograniczenia płci i wieku

8. PUNKTY KONTROLNE

10. WYNIKI

11. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚĆ

12. UWAGI

Wyniki wywieszone zostaną w Centrum Zawodów. Bezpośrednio po zawodach nastąpi dekoracja zwycięzców 
każdej kategorii.

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

Uczestnicy kategorii K IV-VI oraz M IV-VI zgłaszają chęć wzięcia udziału w zawodach u nauczycieli wychowania 
fizycznego w swoich szkołach.

Do kategorii OPEN obowiązują zapisy mailowe. Dane tj: imię, nazwisko, wiek, należy przesłać mailowo na adres: 
organizacja.bno@gmail.com w tytule: „Orientuj się w Świdnicy – zgłoszenie zawody”. 

- organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione podczas zawodów,
 - w biurze będzie możliwość zdeponowania na czas biegu cennych rzeczy (na własną odpowiedzialność), 
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
- start w zawodach równy jest z akceptacją warunków Regulaminu dostępnego na www.swidnica.zhp.pl


