
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

REGULAMIN
II GRAND PRIX EŁKU W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

„ZORIENTUJ SIĘ NA EŁK”

1. CEL 
 Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic.
 Popularyzacja imprez na orientację jako ciekawej metody spędzania czasu wolnego
 Ukazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc, w których organizowane

będą imprezy.
 Wyłonienie najlepszych zawodników w Grand Prix w danym sezonie.
 Zawody mają charakter wyłącznie amatorski (sportowo-rekreacyjny) i zachęcają do

rekreacji na łonie natury.

2. ORGANIZATOR 
 Urząd Miasta w Ełku
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. 
 Sponsor strategiczny Hurtownia Farb i Lakierów „FALA”

3. TERMINY i MIEJSCE POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW

DATA MIEJSCE ZBIÓRKA 
I runda 10.04.2016 r. 

(niedziela) 
godz. 10:30 

Leśniczówka 
Mrozy

Stadion Miejski Ełk 
ul. Piłsudskiego 29

II runda 29.05.2015 r. 
(niedziela) godz. 
10:30 

Leśniczówka 
Przekopka

Stadion Miejski Ełk 
ul. Piłsudskiego 29

III runda 25.09.2015 r. 
(niedziela) godz. 
10:30 

Leśniczówka 
Czerwonka

Stadion Miejski Ełk 
ul. Piłsudskiego 29

IV runda 09.10.2015 r. 
(niedziela) godz. 
10:30 

Ośrodek 
Wypoczynkowy 
Lasów 
Państwowych 
Malinówka

Stadion Miejski Ełk 
ul. Piłsudskiego 29



4. UCZESTNICTWO 

 W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni. 
 Wskazane jest posiadanie przez każdego z zawodników kompasu (busoli) i telefonu

komórkowego. 
 Kompas służy do właściwego zorientowania mapy z wykreśloną trasą, którą zawodnik

otrzymuje na starcie. 
 Obowiązują limity czasowe określone dla każdej rundy.
 Warunkiem klasyfikacji jest oddanie karty startowej.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie: 

Indywidualne
 Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 0-3
 Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy 0-3
 Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 4-6
 Chłopcy Szkoła Podstawowa klasy 4-6
 Dziewczęta Szkoły Gimnazjalne
 Chłopcy Szkoły Gimnazjalne
 Dziewczęta Szkoły Średni
 Chłopcy Szkoły Średnie
 Kobiety
 Mężczyźni

Zespołowe
 Rodziny (minimum 3 osoby w tym minimum jedno dziecko)
 Drużyny (minimum 4 osoby w tym jedna osoba odmiennej płci)

Punktacja: 
 Za udział w każdej rundzie zawodnicy otrzymują punkty wg schematu: 
 1 miejsce 50 pkt., 
 2 miejsce 48 pkt., 
 3 miejsce 46 pkt. itd. 
 4 i pozostałe miejsca o jeden punkt mniej 
 W przypadku zajęcia miejsc ex aequo uczestnicy otrzymują tyle samo punktów. 
 Do punktacji generalnej wliczonych będą 3 najlepsze rundy. 
 Poszczególne osoby startujące w zespołach rodzinnych lub w drużynach będą także

klasyfikowane w klasyfikacjach indywidualnych.
 Gdy  dwóch  lub  więcej  zawodników  uzyska  taką  samą  ilość  punktów,  o

pierwszeństwie zdecyduje wyższe miejsce w ostatniej rundzie.
 Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas IV rundy w dniu 09.10.2016 r. 



6. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na 
stronie internetowej MOSiR w Ełku.
 
Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej na trzy dni przed zawodami W wyjątkowych 
przypadkach będzie można zapisać się 15 minut przed startem imprezy. 

7. NAGRODY
Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III
otrzymają  pamiątkowe dyplomy.  Sponsor  strategiczny  „FALA”  funduje nagrody  rzeczowe,
które będą rozlosowywane wśród uczestników poszczególnych rund.
Podczas  podsumowania  całego  cyklu  Grand  Prix  zawodnicy,  którzy  zajęli  w  swoich
kategoriach miejsca od I do III otrzymają puchary a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Opiekę medyczną zapewniania organizator. 
2. Zawodnicy  biorą udział  w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,  organizator

nie ubezpiecza zawodników od NNW. 
3. Za  ewentualne  szkody  dokonane  na  terenie  rozgrywania  zawodów  sportowych

odpowiadają zawodnicy. 
4. Za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  przez  zawodnika  organizator  nie  ponosi

odpowiedzialności. 
5. Za  rażące  naruszenia  niniejszego  regulaminu  lub  nie  sportowe  zachowanie

organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP. 
6. Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i maskowanie punktów kontrolnych. 
7. Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie internetowej MOSiR

w Ełku oraz w ełckich mediach.


