I. Cele Imprezy.
- popularyzacja sportowych Imprez na Orientację (InO) wśród
mieszkańców miasta Mińska Mazowieckiego oraz
społeczeństwa powiatu |Mińskiego jako doskonałej formy
aktywnego wypoczynku,
- nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania
się mapą w terenie,
-spotkanie sympatyków InO i ich integracja,
II. Organizatorzy.
Klub Sportowy KS „ZIELONO CZARNI“
w Mińsku Mazowieckim.
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
Kierownik Imprezy, budowniczy trasMarcin OKRZEJSKI.
III. Współorganizatorzy.
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.
IV. Patronat Honorowy Imprezy.
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
V. Patronat medialny.
Tygodnik Strefa Mińsk.
VI. Termin i miejsce imprezy.
Impreza odbędzie się w sobotę 25 maja 2013roku w
Lasach Miasta Mińsk Mazowiecki.
Położenie bazy.
Współrzędne – N - 52,09,08, E – 21,33,26,
ZAŁĄCZNIK W JPG- DOJSCIE
V. Forma i kategorie
Impreza ma charakter sportowy. Przeprowadzony zostanie
jako jeden etap, w formie Scorelaufu oraz biegu klasycznego z
podziałem na trudności trasy.
Na trasie Scorelaufu zadaniem uczestnika (drużyny) jest
potwierdzenie punktów kontrolnych (PK) o jak największej

łącznej wartości punktowej. Im dalej od bazy umieszczone są
PK, tym większa jest ich wartość. Potwierdzenia PK należy
dokonać w określonym limicie czasu (ok. 90min).
Trasy piesze:
TF- trasa familijna. Rodzice z dziećmi. Drużyny 2- 4 osobowe
TP- trasa początkujących- dla tych, którzy jeszcze nigdy nie
startowali w tego rodzaju imprezach i nie czują się na siłach
startować indywidualnie; drużyny 2 osobowe
Na trasie Biegu klasycznego zadaniem uczestnika jest
potwierdzenie punktów kontrolnych (PK) w kolejności
określonej przez budowniczego trasy w określonym limicie
czasu.
Trasy biegowe:
T-P Bieg Klasyczny poziom początkujących; start
indywidualny.
Kategoria mężczyzn oraz kobiet.
T-Z Bieg Klasyczny poziom zaawansowany; start
indywidualny.
Kategoria mężczyzn oraz kobiet.
Uwaga: aby dana kategoria została uruchomiona w terminie
regulaminowym muszą się na nią zgłosić minimum 3
drużyny!
VI. Klasyfikacja i punktacja.
Klasyfikacja:
Trasy biegowe: Uczestnik ma za zadanie w limicie czasu (tu:
ok. 90 minut) dotrzeć do punktów kontrolnych z góry
narzuconych przez budowniczego trasy. Wygrywa ten, kto
potwierdzi wszystkie punkty kontrolne w jak najszybszym
czasie.
Trasy piesze w formie scorelauf. Uczestnik ma za zadanie w
limicie czasu (tu: ok. 90 minut) dotrzeć do punktów
kontrolnych o jak największej wartości (im dalej, tym więcej
warte). Organizator nie narzuca trasy ani kolejności
potwierdzania. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej
punktów.
VII. Mapa.
Kolorowa, w skali 1:10000.
VIII. Zgłoszenia i wpisowe.

Zgłoszenie uważa się za pełne tylko po spełnieniu
wszystkich poniższych warunków:
• Wysłaniu
drogą
emailową
na
adres
minskieino@gmail.com następujących danych: imię i
nazwisko uczestnika, skład drużyny, trasa, rok
urodzenia, jednostka zgłaszająca (klub, szkoła, miasto
itp.), kontakt (wskazany telefon a także e-mail)
• W dniu zawodów mieć ze sobą dowód osobisty w celu
potwierdzenia tożsamości przy odbiorze karty
startowej,
• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania w
sekretariacie imprezy pisemnego zezwolenia rodziców
na udział w imprezie. Musi się w nim znaleźć zdanie
potwierdzające znajomość tego regulaminu przez
rodziców.
• Termin zgłoszenia upływa w dniu 23 maja 2013r do
godz. 24.00
• O starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Liczba miejsc w imprezie ograniczona,
Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą
wyłącznie po bezpośrednim uzgodnieniu z kierownikiem
imprezy drogą telefoniczną 514-394-045
Dodatkowych informacji udziela Kierownik (e-mail i
telefon jak wyżej). Jakiekolwiek uzgodnienia z innymi
osobami nie będą honorowane!
Impreza nie przewiduje żadnego wpisowego.
IX. Świadczenia.
-mapa dla każdego uczestnika;
-puchary i medale dla pierwszych 3 miejsc w każdej
kategorii oraz dyplom dla kążdego uczestnika , który ukończy
trasę w limicie czasowym;
-zimny kompocik po do ukończeniu trasy;
-puchary dla zwycięzców;
-szkolenie dla początkujących;
-końcowy protokół dla jednostki zgłaszającej;
X. Ramowy program Imprezy.
08.30- rozpoczęcie pracy sekretariatu
09.10- rozpoczęcie szkolenia dla najmłodszych i
wszystkich początkujących.
09.30- odprawa techniczna.
10.00- start pierwszego uczestnika
od ok. 12.00- podliczanie wyników,

ok. 13.30- ogłoszenie wyników i zakończenie Imprezy
XI. Obowiązki uczestników.
-pełen zaangażowania i dobrego humoru start
-punktualne przybycie na miejsce zbiórki
-przestrzeganie zasad zachowania się lesie i w jego obszarezakaz palenia tytoniu i picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci
-stosowanie się do zaleceń Kierownictwa, oraz Zasad Czystej
Rywalizacji (m.in. używajmy wyłącznie map dostarczonych
przez organizatorów, nie używajmy telefonów komórkowych
ani żadnych innych środków łączności, a także przyrządów do
nawigacji np. GPS)
XII. Postanowienia różne
-zgłaszający mają obowiązek ubezpieczyć się we
własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
-osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie
wyłącznie pod opieką dorosłych i za pisemną zgodą rodziców
-Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
-Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby
(drużyny) łamiące powyższe ustalenia
-protesty wyłącznie pisemne w min. dwóch kopiach
na papierze kancelaryjnym przyjmuje Kierownik do 9 minut
po wywieszeniu wyników; po tym czasie wyniki stają się
ostateczne
-ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Kierownictwa Imprezy
-regulamin ten, a po Imprezie protokół, można
znaleźć na naszej stronie internetowej:
www. Kszielonoczarni.futbolowo.pl zakładka MINO
Organizatorzy serdecznie zapraszają
Koniecznie odwiedź stronę KS Zielono-Czarni z podstronami:
• podstawowa informacja o MInO
• regulamin
• co chodzi w BnO
• formularz zgłoszeniowy
• plakat do pobrania
• fragmenty mapy
• lokalizacja zawodów
• kategorie i trasy

KLUB SPORTOWY KS ZIELONO-CZARNI

MIŃSK MAZOWIECKI

