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Organizator:    Stowarzyszenie Sportowe „Wilk” 

Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku 

Patronat:   Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

Podlaski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej, 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, 

Prezydent Miasta Białegostoku 

 

Termin i miejsce:  Zawody odbędą się 1czerwca  br. w Parku Zwierzynieckim (Białystok). 

Parking dla autokarów i samochodów przy ul. 11 listopada (przy lodowisku 

BOSiR). 

Biuro zawodów znajdować się będzie przy mecie. Czynne w godzinach  9.00-

10.00. W biurze zawodów należy zarejestrować się, pobrać numer startowy, 

sprawdzić swoją minutę startową, zapoznać się z dodatkowymi informacjami. 

Start pierwszego zawodnika ok. godz. 10.30 (minuta 00.00). Zawodnicy w 

kat. Gimnazja  startują w dwuminutowym interwale czasowym, Szkoła 

podstawowa i Ponadgimnazjalna w czterominutowym interwale. 

Start znajdować się będzie w okolicy cmentarza wojskowego od strony ul. 

Zwierzynieckiej.  

Meta przewidziana jest ma alei głównej biegnącej od pomnik żołnierzy 42 PP 

w kierunku ul. Zwierzynieckiej. 

 

Kategorie:  Szkoły podstawowe dziewczęta (SP K) – rocznik 2002 i młodsi   

   Trasa Zielona      1,3 km (10 PK) 

   Szkoły podstawowe chłopcy  (SP M) – rocznik 2002 i młodsi 

   Trasa Zielona      1,5 km (10 PK) 

   Gimnazja dziewczęta (G K)  – rocznik 2000 i młodsi    

   Trasa Niebieska     2,3 km (13 PK) 

   Gimnazja  chłopcy (G M) – rocznik 2000 i młodsi    

   Trasa Niebieska     2,8 km (15 PK) 

   PonadGimnazjalne  dziewczęta (PG K) – bez ograniczeń   

   Trasa Czerwona     2,8 km (16 PK) 

   PonadGimnazjalne  chłopcy (PG M) – bez ograniczeń    

   Trasa Czerwona     3,3 km (18 PK) 

    

Zgłoszenia:   

 

Liczba zgłoszonych uczestników w poszczególnych 

kategoriach. 

 

 

 

 

 

Losowanie czasu startu ręczne na podstawie listy zgłoszonych. 

Kategoria Ilość 

SP M 24 

SP K 25 

G M 67 

G K 66 

PG M 41 

PG K 36 

Razem 259 
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Zgłoszeni uczestnicy rezerwowi i pozostali mogą wystartować po starcie 

ostatniego uczestnika w miarę dostępności map. 

 

Klasyfikacja: Każdy uczestnik będzie kwalifikowany indywidulanie w swojej kategorii. 

Wynik zespołu ustalony będzie na podstawie czasów uzyskanych przez 

trzech najlepszych zawodników danej kategorii. W pierwszej kolejności 

klasyfikowane będą zespoły ze wszystkimi prawidłowo potwierdzonymi PK, 

następnie według ilości potwierdzonych PK /aby być klasyfikowany należy 

mieć potwierdzone minimum 51 % PK z danej trasy/. 

 

Nagrody:   Medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6. W klasyfikacji drużynowej 

puchary za miejsca 1-3. 

 

Ogólne zasady:  Bieg na orientację jest dyscypliną sportu, w której zawodnik posługując się 

mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać 

wyznaczoną trasę, zaliczając w odpowiedniej kolejności punkty kontrolne. 

Wszystkie kategorie wiekowe na mapie będą miały podane słowne opisy 

lokalizacji punktów kontrolnych oraz ich oznaczenia kodowe np. 1. 34 

skrzyżowanie ścieżek,  4-54  zagłębienie terenu. 

 

 Przebieg po wiadukcie (dla kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) jest 

obowiązkowy. 

 W rezerwacie „Las Zwierzyniecki” spotkamy wiele powalonych drzew. Na 

ścieżkach jak też poza nimi. Należy zachować szczególną uwagę podczas 

biegu. 

 Dla mniej doświadczonych uczestników zalecane jest bieganie po ścieżkach 

(ciemny, wilgotny las plus powalone drzewa). 

 W ternie znajdować się będą sędziowie - obserwatorzy. Próby chowania, 

przestawiania punktów, podpowiedzi mogą skutkować dyskwalifikacją. 

 Na mecie wraz z kartą startową należy zwrócić mapę, która zostanie oddana 

po zakończeniu zawodów.  

 Po ukończeniu biegu (dot. głównie szkół podstawowych, które biegają w 

parku gdzie jest start, meta i centrum zawodów) nie należy przeszkadzać 

dzieciom, które jeszcze biegu nie ukończyły. 

  

Mapa: Specjalistyczna mapa do biegu na orientację, skala 1:5000. Dla szkół 

podstawowych skala 1: 3000 – obejmuje tylko teren po lewej stronie od ul. 

Zwierzynieckiej (w parku z ZOO). 

 Opisy punktów kontrolnych w formie słownej. 

Podstawowe kolory na mapie:  

Zielony – im ciemniejszy tym przejście przez las trudniejsze. 

Biały – oznacza las łatwy do pokonania. 

Żółty – tereny otwarte, półotwarte lub z pojedynczymi drzewami. 

 

Budowniczym trasy i sędzią głównym zawodów jest Krzysztof Sobolewski. 
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Potwierdzenie PK:  Tradycyjnie za pomocą karty i perforatorów. Obowiązuje kolejność 

potwierdzania punktów.  

  

Na karcie startowej pierwsza cyfra to numer kolejny PK do potwierdzenia, 

druga to numer punktu. Przed potwierdzeniem należy zwrócić uwagę czy 

potwierdzamy właściwy punkt. 

Jeśli potwierdzono punkt kontrolny w złym miejscu, należy go poprawnie 

potwierdzić na polu R i przekazać tą informację na mecie. 

 

Dobieg od ostatniego PK do mety wytaśmowany i obowiązkowy. 

Karta startowa przekazana sędziom mety bezpośrednio po biegu jest jedynym 

dokumentem stwierdzającym ukończenie biegu.  

 

Organizacja startu:  Zawodnicy wchodzą do pierwszego boksu startowego zgodnie z minutą 

pokazywaną przez zegar startowy. 

W I boksie startowym następuje sprawdzenie imienia i nazwiska oraz 

kategorii wiekowej zawodnika przez sędziów. Po minięciu kolejnej minuty 

zawodnik przechodzi do drugiego boksu startowego w którym pobiera swoją 

mapę. Mapy leżą na stoliku i są opisane zgodnie z kategoriami wiekowymi: 

Szkoła Podstawowa Chłopcy, Szkoła Podstawowa Dziewczęta itd. Po 

minięciu kolejnej minuty zawodnik wybiega z boksu i rozpoczyna pokonanie 

trasy biegu. 

    

Informacje Obowiązuje sportowa postawa i zasady fair-play. Nie przestrzeganie tych 

dodatkowe: podstawowych reguł może skończyć się dyskwalifikacją.  

Zawody połączone są z obchodami Dnia Dziecka. 

   Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom. 

Po zakończeniu biegu należy sprawdzić czy nie zabraliśmy z lasu kleszczy lub 

innych żyjątek. 

 

 


