REGULAMIN
FALENICKIE ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ
XIII RAJD NA ORIENTACJĘ
„F A L I N O 2016 ”
ORGANIZATOR

UKS „Falenica

CEL ZAWODÓW Popularyzacja imprez na orientację wśród młodzieży szkolnej.
MIEJSCE

Warszawa Falenica – Szkoła Podstawowa nr 124, ul Bartoszycka 45/47.
(Baza i teren wspólne z XIII Zimowymi Biegami Górskimi).

FORMA

Dzienne, indywidualne/zespołowe - 6 rund

KATEGORIE

K – dziewczęta, M- chłopcy
AK/AM - uczniowie/uczennice szkół podstawowych
BK/BM - uczniowie/uczennice szkół pozostałych (ur. w roku 1998 i młodsi)
OPENK - pozostali uczestnicy panie
OPENM - pozostali uczestnicy panowie
TP
- trasa turystyczna zespoły 1-6 osób.

TERMINY

2 stycznia, 23 stycznia, 6 lutego, 20 lutego, 27 lutego, 19 marca 2016

MAPY BnO

Morskie Oko
Pod Kościołem
Boisko SP 124
Morskie Oko

SEKRETARIAT

czynny od godz. 09:00 (szatnia szkolna)

WPISOWE

Zawodnicy UKS Falenica i uczniowie SP 124 /zgłoszeni w terminie/ bez opłat
Osoby zgłoszone w terminie poprzez stronę www.orienteering.waw.pl 5 zł
Osoby zgłoszone w terminie poprzez e-mail jan_cegielka@sggw.pl
7 zł
Osoby zgłoszone w dniu zawodów /w miarę posiadanych map/
10 zł
Osoby zgłoszone, a nie startujące /także UKS Falenica i SP 124/
3 zł

START

INTERWAŁOWY Świetlica w szkole przy szatniach.
Trasa BK/BM, Open K/M, –w godzinach 09:05-12:25
Trasa TP
–w godzinach 09:05-10:35
Trasa AM i AK
–w godzinach 10:30-11:30

META

Świetlica w szkole przy szatniach /miejsce startu/.

ZGŁOSZENIA

Należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, klub.
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl
najpóźniej na 1 dzień przed każdymi zawodami.

skala 1:7 500 e-2,5 m Trasa Open K i Open M
skala 1:5 000 e-2,5 m Trasa BK i BM
skala 1:1 000 e-2,5 m Trasa AK i AM
skala nie znana e-2,5 m Trasa TP

KLASYFIKACJA Klasyfikacja prowadzona będzie w poszczególnych kategoriach wiekowych w
postaci rankingu (zaliczane będą 4 najlepsze wyniki z 6 imprez). W każdej
rundzie uczestnicy, którzy zostaną sklasyfikowani, bez względu na liczbę
startujących, będą otrzymywać punkty za zajęte miejsce wg zasady: 25, 24,
23, 22, 21,……, 2, 1.
W przypadku zdobycia równej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje:
1. wynik bezpośrednich pojedynków między startującymi
2. większa liczba miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd.
NAGRODY

Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19.03.2016 r.
Dyplomy za miejsca 1-10, medale za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach.

POTWIERDZANIE PK

Karta startowa i perforator.

INFORMACJE DODATKOWE
Wyniki, komunikaty - na stronach: www.orienteering.waw.pl ,
Informacje poprzez kontakt e-mail: jan_cegielka@sggw.pl

