
GRAND PRIX POLSKI W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ 
"I PUCHAR PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ" 

Regulamin 
 

Organizator: UKS „Integracja-Kormoran” Augustów.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” 
Augustów 
Kontakt: Tadeusz Jaworski, 16-300 Augustów, ul.Wojska Polskiego 47/37, tel.+48 887420177, 
e-mail: biuro@orienteering.augustow.pl, www.orienteering.augustow.pl 
 
Centrum zawodów: hotelik „Karmel”, ul. Zarzecze 5, Augustów. 
 
Biuro zawodów: 
w dn. 2.10.2015 w godz. 16.00. – 22.00, 
w dn. 3.10.2015 w godz. 8.00. – 22.00. 
 
Uczestnictwo: zgodnie z regulaminami PZOS. 
 
Wyżywienie i zakwaterowanie: 
nocleg na hali sportowej (szatnia, łazienki) ze swoim "posłaniem" - 10,00 zł/doba 
Hotelik "Karmel" - 50 zł/doba 
śniadanie -10 zł, obiad - 15 zł, kolacja - 10zł - Restauracja Hoteliku "Karmel" - talony po wniesieniu 
stosownej opłaty w biurze zawodów i wcześniejszym zamówieniu internetowym do 20.09. 2015 
(odpowiedni formularz na stronie internetowej) 
namiot na monitorowanym placu na przechowanie rowerów z dostępem do zimnej wody w celu mycia 
sprzętu (Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub uszkodzenia 
przechowywanych rowerów i sprzętu) 
 
Program:  
3.10.2015 – dystans średni - Studzieniczna, start godz. 10.00; 
3.10.2015 – sprint - Augustów, start godz. 15.00; 
4.10.2015 – scorelauf punktowy - Studzieniczna, start godz. 10.00. 
 
Zawody w indywidualnej rowerowej jeździe na orientację, system potwierdzania PK Sport Ident. 
 
Kategorie: 
Młodzicy K-14, M-14    (urodzeni  2001 i później) 
Juniorzy młodsi K-17, M-17  (1998 – 2000) 
Juniorzy K-20, M-20   (1995 – 1997) 
Seniorzy K-21, M-21   (1976 – 1994) 
Weterani K-40, M-40   (1966 – 1975) 
Weterani K-50, M-50   (1956 – 1955) 
Open K, M 
Organizatorzy zastrzegają sobie Prawo łączenia kategorii w przypadku małej liczby zawodników. 
 
Zgłoszenia: Do 20.09.2015 za pomocą formularza na stronie internetowej www.orienteering.augustow.pl 
lub na adres mailowy biura biuro@orienteering.augustow.pl na załączonym formularzu.  
W biurze zawodów będą stanowiska do potwierdzenia zgłoszeń dokonanych przez internet, pobrania 
stosownych opłat i wydania pakietu startowego. 

http://www.orienteering.augustow.pl/
www.orienteering.augustow.pl


Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument 
potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)  
 
Wpisowe: 
młodzicy i juniorzy młodsi 10 zł za jeden bieg 
pozostałe kategorie 30 zł za jeden bieg 
zgłoszenia po terminie opłata 150%. 
Puchar Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego - tylko opłata za chip 
Opłata startowa jest bezzwrotna. 
 
 W ramach wpisowego organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi: 
pamiątkowy numer startowy, czip do pomiaru czasu (dla nie posiadających czipa dodatkowa opłata 3 zł 

za bieg), napoje. 
Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie 
startowym. Chip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów. 
W przypadku utraty chipa opłata wynosi – 180 zł. 
 
Ze względów technicznych, osoby, które nie odbiorą pakietów startowych do godziny 09.00 
dnia 03.10.2015 nie będą miały szansy wystartować.  
 

Limit czasowy: zgodnie z Regulaminem PZOS 

 
Warunki uczestnictwa w zawodach:  
a) zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów i potwierdzenie  
na miejscu w biurze zawodów oraz wniesienie stosownej opłaty startowej.  
b) zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.  
c) Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w biurze 
zawodów (specjalne oświadczenie zawodnika).              
d) posiadanie odpowiednio umieszczonego numeru startowego przekazanego przez 
organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z  
rozdania nagród). 
e) zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.  
f) stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.  

 
Protesty: zgodnie z Regulaminem PZOS 
 
Mapy i teren: mapy do rowerowej jazdy na orientację w skali 
Sprint 1:7 500, pozostałe 1:15 000, 1: 20 000, e-2.5m. Aktualność: wiosna 2015, autor Piotr 
Sierzputowski. Zapraszamy do korzystania z map biegowych (sprinterskich) na terenie miasta dostępnych 
na naszej stronie internetowej (pdf). 
 
Klasyfikacja: zgodnie z Regulaminem PZOS.  
 
Zespół sędziowski: 
 Kierownik zawodów: Tadeusz Jaworski 
 Sędzia Główny: Krzysztof Kołakowski 
 Budowniczy tras: Piotr Sierzputowski 
 



Nagrody: dyplomy i upominki dla zwycięzców. 
 
Informacje dodatkowe (z nagrodami): w ramach imprezy będą dostępne trasy popularyzacyjne na 
terenie miasta (forma zabawy - mapy do pobrania na miejscu) - rozgrywane od 03.10.2015 godz. 09.00 
do  04.10.2015 godz 13.00: 

 Orientacja precyzyjna  

 Gra miejska na orientację 
 
 


