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Bieg na Orientację 2018 

Zasady 

 

Terminy: 

Termin „Biegu na orientację 2018” – 5 maja 2018 r., godz. 10.00 

Start: siedziba MCIT przy ul. Warszawskiej 26 

Termin stawienia się drużyn na start: 9:45 (Biuro organizatora czynne będzie od godz. 

9:30) 

Rozpoczęcie Biegu – 10:00 

Termin zakończenia: 15.00 

 
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem są Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Stowarzyszenie 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” z siedzibą w Mrągowie przy 

ul. Warszawskiej 26 

2. "Bieg na orientację" skierowany jest do wszystkich. Udział w zabawie jest bezpłatny. 

3. „Bieg” podzielony jest na 2 kategorie. Uczestnicy z pełnoletnim kapitanem zgłaszają 

się do odpowiedniej grupy: 

- rodzina 

Grupa rodzinna może się składać z  min. 1 osoby dorosłej i dzieci do 15 roku życia. 

Bez względu na ilość dzieci. Uczestnicy musza tworzyć rodzinę.  

Grupy rodzinne będą miały za zadanie zebrać maksymalnie 15 PK (punkt kontrolny) 

 

- drużyna 

Drużyna składa się z min. 2 os. bez rozróżnienia płci powyżej 15 roku życia. Każdy 

uczestnik poniżej 18 roku życia powinien być w grupie z osobą dorosłą. Drużyna może 

składać się z maksymalnie 4 uczestników. Drużyna będzie miała za zadanie zebrać 

maksymalnie 30 PK (punkt kontrolny) 

 

PRZEBIEG Biegu 

4. "Bieg" swoim zasięgiem obejmuje miasto Mrągowo.  

5. Uczestnicy wraz z kapitanem grupy (opiekunem) zgłaszają swój udział w "Biegu" do 

dnia rozpoczęcia zabawy, czyli do 5 maja do godz. 9.45. Biuro Organizatora jest 
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czynne od godz. 9.30. Powiadomienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 

zasad.  

6. Zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie 

zdobyć jak najwięcej punktów kontrolnych. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi 

jest dowolny i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację. 

7. Zawodnik musi odnaleźć rozmieszczony w terenie punkt kontrolny (lampion) oraz 

potwierdzić obecność w danym punkcie przy pomocy perforatora. Perforator przebija 

kartę, pozostawiając na niej charakterystyczny wzór szpilek. Warunkiem potwierdzenia 

zdobycie PK jest przedstawienie Karty Kontrolnej organizatorom na mecie. 

8. W czasie Biegu obowiązuje czas ustawiony według zegarów Organizatora na starcie i 

mecie. 

9. Na starcie każdy zespół otrzymuje plan Mrągowa z zaznaczonymi PK (punkty 

kontrolne), kopertę z pytaniami/zagadkami, których rozwiązanie znajdują się na terenie 

miasta. W miejscu rozwiązania zagadki znajduje się lampion oraz perforator. 

WAŻNE: Część PK będzie wskazana na planie, a część trzeba będzie odnaleźć 

odgadując zagadki. 

10. Zabawa ma formę pieszą! Zabrania się używania rowerów i innych pojazdów. 

11. W przypadku, kiedy zespół nie będzie gotowy w momencie wywołania przez 

organizatorów do startu, zostaje przeniesiony na koniec listy startowej. 

12. ”Bieg” trwa do godz. 15.00. W przypadku niestawienia się na metę o wyznaczonej 

godzinie grupa otrzymuje punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia grupa otrzymuje -

1 punkt karny. Niestawienie się do godz. 15.30 uważa się za rezygnację z udziału w 

„Biegach”. 

WYGRYWA GRUPA, KTÓRA MA WIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW, A NIE TA 

KTÓRA JEST SZYBCIEJ! 

13. Zabrania się, od momentu udania się w trasę do momentu dotarcia do mety, 

prowadzenia rozmów (także telefonicznych) związanych z pytaniami z „Biegu” z 

osobami niebędącymi w jednej drużynie. 

14. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez różne zespoły organizatorzy 

przyznają dodatkowy 1 punkt drużynie, która szybciej przybyła na metę. W przypadku, 

kiedy kolejność na mecie trzech pierwszy miejsc dalej nie zostanie rozstrzygnięta, dla 

grup z taką samą ilością punktów będzie dodatkowe zadanie - sprawnościowo-

praktyczne, za które zespół może uzyskać od 0 do 5 punktów. Ostateczny wynik 
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stwierdza przedstawiciel Organizatora. Werdykt jury ma charakter ostateczny. Od 

werdyktu jury nie przysługuje odwołanie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszymi zasadami, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

16. Od decyzji organizatora odwołanie nie przysługuje. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

17. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie FB Mrągowskiego Centrum Informacji 

Turystycznej  

18. Uczestnicy „Biegów” otrzymają od Organizatorów drobne upominki. Nie przewiduje 

się nagród dla zwycięzców. 

 


