
 

 

 

 
 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

V MISTRZOSTWA ORIENTUJ SIĘ W ŚWIDNICY 

04.06.2019 
 

1. LOKALIZACJA 
Centrum zawodów znajduje się w Parku Młodzieżowym w Świdnicy tuż przy tablicy informacyjnej 

znajdzsiewlesie.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TERMIN 
04.06.2019 - wtorek 

Biuro Zawodów czynne w godzinach 9:15 - 9:45 

 

3. PROGRAM ZAWODÓW 
9:15-9:45  Działalność biura zawodów 

9:45   Przywitanie uczestników zawodów, odprawa techniczna 

od 10:00  Start zawodników 

12:30   Ceremonia zakończenia 

 



 

 

 

 

 

 

4. PROCEDURA STARTU I METY - CZYLI CO NALEŻY ZROBIĆ OD PRZYJŚCIA 

DO CENTRUM ZAWODÓW PO UKOŃCZENIE BIEGU 
Po przybyciu na miejsce zawodów ekipa danej szkoły może w specjalnie wyznaczonych namiotach 

przebrać się i zostawić rzeczy. Rzeczy pozostawione w szatni nie będą pilnowane. Zalecamy 

pozostawienie ich w jednym miejscu dla całej szkoły. Na terenie zawodów będą dostępne toalety. 

Uczestnicy nie muszą zgłaszać się po karty SI do biura zawodów. Indywidualna karta SI zostanie 

przypisana każdemu uczestnikowi w namiocie startu, tuż przed startem. Nie ma też potrzeby 

wcześniejszego zgłaszania nieobecności uczestników w biurze zawodów. W razie pytań ekipa biura 

zawodów służy pomocą. 

O godzinie 09:45 odbędzie się przywitanie uczestników oraz zostanie omówiona szczegółowo 

procedura startu, biegu i mety - zachęcamy do wzięcia udziału w odprawie technicznej w okolicy strefy 

startu. 

O godzinie 10:00 rozpocznie się start dla zawodników. Kolejność startu jest dowolna - zawodnicy 

ustawiają się w kolejce i w określonym interwale czasowym startuje jedna osoba z danej kategorii. 

Po podbiciu ostatniego punktu kontrolnego zawodnik musi przebiec dobieg do mety, na końcu którego 

znajduje się stacja “Finish”. Po podbiciu tej stacji należy udać się do biura zawodów, aby sczytać kartę 

SI. 

 

5. FORMA ZAWODÓW 

Klasyczna trasa z punktami po kolei, ze startem 

interwałowym dla każdej kategorii. 

Każdy punkt kontrolny posiada swój unikalny kod.  

Kod ten jest umieszczony na stacji SI oraz podany  

przy numerze punktu (przykład mapa obok). 

Limit czasowy dla wszystkich tras wynosi 60 minut. 

 

6. PUNKTY KONTROLNE 
Stacje SI na stojakach z przymocowanymi biało-pomarańczowymi lampionami. Obowiązują kody 

punktów kontrolnych umieszczone na stacjach SI. 

 

7. Kategorie  
K4  - dziewczynki, klasa 4 

M4 - chłopcy, klasa 4 

K5  - dziewczynki, klasa 5 

M5 - chłopcy, klasa 5 

K6 - dziewczynki, klasa 6 

M6 - chłopcy, klasa 6 

K7 - dziewczynki, klasa 7 

M7 - chłopcy, klasa 7 

K8 - dziewczynki, klasa 8 

M8 - chłopcy, klasa 8 

 

8. WYNIKI 
Wyniki wywieszone będą w Centrum Zawodów oraz wysłane po zakończeniu zawodów do opiekunów. 

O godzinie 12:30 odbędzie się dekoracja zwycięzców.  


