
II Otwarte Mistrzostwa Hufca Poznań Rejon
w  Biegach na Orientację „INO”

16 maj 2015 roku

1. Organizator:

HKS „Łoś 47” Komorniki
Sędzia główny: phm. Przemysław Gładysiak.
Budowniczy trasy: pwd. Piotr Ciecierski, ćwik
Sławomir Dąbski,
Szef Centrum zawodów: phm. Mateusz
Rochowiak
Kadra pomocnicza: Mikołaj Rubiszewski, Konrad
Olszewski,  pwd. Aneta Wawrzyniak, phm.
Weronika Kmieciak,
Zabezpieczenie medyczne: dh Sylwia Banach

2. Centrum zawodów:

Tegoroczne zawody odbędą się  na terenie  WPN,  centrum zawodów zlokalizowane będzie  na
parkingu pod wieżą widokową „Krypel” w Szreniawie obok grajzerówki, dojazd możliwy koleją
PKP oraz autobusami podmiejskimi z dworca Poznań Górczyn (autobus 703). W komunikacie
startowym będzie dokładna mapka z zaznaczonym dojazdem.

2. Cele zawodów:

Podniesienie sprawności fizycznej, sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i busolą w
terenie,  upowszechnienie  biegów  na  orientację  wśród  harcerek  i  harcerzy,  oraz  wyłonienie
mistrza Hufca ZHP Poznań Rejon w biegach na orientację.

3. Uczestnictwo:

Do rywalizacji harcerskiej będą dopuszczone osoby wpisanie do Ewidencji Elektronicznej ZHP,
weryfikacja  będzie  prowadzona  w  Centrum  Zawodów  (uczestników  prosimy  o  zabranie
dokumentu  potwierdzającego  tożsamość,  nie  dotyczy  to  Gromad  Zuchowych,  w  przypadku
harcerzy Hufca Poznań Rejon, na miejscu będzie możliwość dopisania osób do Ewidencji ZHP, za
zgodą szefa jednostki, należy mieć ze sobą pesel, adres). Organizator dopuszczenia do zawodów
osoby spoza harcerstwa, w tym kluby sportowe, przy czym jest to tylko możliwe w kategorii
open. 

4. Wymagania:

Zawodnicy  w  wieku  7-18  lat   muszą  przedstawić  pisemną  zgodę rodziców  lub  prawnych
opiekunów na udział w zawodach. Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat musi posiadać podczas
biegu  telefon  komórkowy  (z  naładowaną  baterią  i  środkami  na  koncie  umożliwiającymi
wykonanie połączenia). Gromady Zuchowe startują pod opieką pełnoletniego opiekuna.

5. Zgłoszenia – wpisowe:

Koszt  uczestnictwa  w  Mistrzostwach  wynosi  10  zł,  płatne  w  dniu  zawodów,  zgłoszenia  są
przyjmowane  są  poprzez  formularz  zgłoszeniowy,  dostępny  na  stronie  www.szczep.org.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 3 kwietnia 2014 do godz. 24:00. Na miejscu będzie
możliwość zapisu w zależności od posiadanych map.

6. Przebieg zawodów:

9:00 – 11:00 Otwarte biuro zawodów: wpłata wpisowego, potwierdzenie uczestnictwa, 
wydanie pakietu startowego.
9:30 Odprawa tras Szkoła Podstawowa, Gimnazujm.
9:45 Odprawa tras Open, Sportowa,
10:00 – Start godziny zero (listy startowe zostaną opublikowane na stronie szczepu w piątek 28 
lutego do godz. 18:00)
10:15 – Oprawa trasy Zuchowej,
10:30 – Godzina startu Gromad Zuchowych,
12:00 – 13:00 wydawanie poczęstunku,
13:00 – Apel kończący, dekoracja zwycięzców,

http://www.szczep.org.pl/


13:30 – Zakończenie zawodów i zamknięcie tras,

Zawody polegają na samodzielnym pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg 
przekazanej przez organizatorów mapy. Pobyt na kolejnych punktach (kolejność zaliczania 
punktów obowiązkowa) oznaczonych w terenie  lampionami, za pomocą systemu Sport Ident. 

Organizacja startu:
minuta startu: wejście do boxu startowego, weryfikacja zawodnika,
minuta startu + 1 min: przejście do 2 boxu startowego, otrzymanie mapy,
minuta startu + 2 min: start w teren

Dla zawodników przygotowano następujące kategorie:
Kategoria Zuchowa:
- wiek 6-9 lat rocznikowo
- start w grupach 5-8 osobowych, pod opieką pełnoletniego opiekuna
- długość trasy ok. 2 km ilość PK 6
Kategoria Szkoła Podstawowa:
- wiek 10-12 lat rocznikowo,
- start w zespołach 2-3 osobowych, zespoły mogą być mieszane.
- długość trasy ok. 3 km, ilość PK 12
Kategoria Gimnazjum – dodatkowo tytułem Mistrza Hufca zostaną wyróżnieni 
najlepsza dziewczyna oraz chłopak.
- wiek 13-15 lat rocznikowo, 
- start indywidualny
- długość trasy ok. 4 km, ilość PK 16
Kategoria Open – dodatkowo tytułem Mistrza Hufca zostanie wyróżniona najlepsza 
wędrowniczka / instruktorka najlepszy wędrownik / instruktor, oraz najlepsza 
kobieta i mężczyzna dla osób spoza ZHP.
- rocznikowo od 16 lat w górę, w tym instruktorzy, start indywidualny
- długość trasy ok. 5 km, ilość PK 20
Kategoria Rodzinna:
- wiek bez ograniczeń, trasa także dla rodzin z wózkami,
- start w grupach 2-5 osobowych,
- długość trasy ok. 2 km ilość PK 6

7. Zwycięzcy:

Zwycięzcami  poszczególnych  kategorii  zostaną  zawodnicy,  którzy  najszybciej  pokonają  daną
trasę potwierdzając prawidłowo wszystkie punkty kontrolne.  Ogłoszenie wyników i  wręczenie
pucharów nastąpi podczas apelu końcowego.

9. Świadczenia:

Organizator  zapewnia:  pakiet  startowy  dla  każdego  uczestnika:  numer  startowy,  medal
pamiątkowy dla każdego uczestnika (w przypadku trasy rodzinnej  proszę  za  jedno wpisowe
otrzymuje się jeden medal), słodki poczęstunek, herbata, nagrody i dyplomy dla najlepszych.

9. Ustalenia końcowe:

Ewentualne  protesty  oraz  zachowania  sprzeczne  z  regulaminem  należy  zgłaszać  Sędziemu
Głównemu w ciągu 30 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu skargi nie będą
rozpatrywane!  Uczestników  obowiązują  przepisy  ochrony  przyrody  oraz  ppoż.  Regulamin
zawodów dostępny jest na stronie organizatora www.szczep.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.


