
 
 
 
 
 

Półfinał Dolnośląski w Biegu na Orientację 
dla 

Szkół  Podstawowych - Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Gimnazjów - Gimnazjada Dolnośląska 

Szkół Ponadgimnazjalnych -  Licealiada Dolnośląska 
 

Organizatorzy: 
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bolesławcu 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu 
 

Współorganizatorzy: 
Uczniowski Klub Sportowy „Tukan” Iwiny 
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach 
 

Zespół organizatorów: 
Kierownik zawodów: Edward Spraski 
Sędzia Główny: Dariusz Pachnik 
Kierownik Startu: Ilona Hil 
Kierownik Mety: Waldemar Socha 
Budowniczy Tras: Wojciech Pachnik 
 

Termin:  
12.05.2014  (poniedziałek) - start pierwszego zawodnika godz. 11.00; wszystkie zespoły muszą 
zameldowad się w centrum zawodów na 30 minut przed startem pierwszego zawodnika, zespoły 
które się spóźnią nie zostaną dopuszczone do startu. 
 

Miejsce:  
Tereny rekreacyjne MOSiR  Bolesławiec : ul. Spacerowa 26 ( maps.google.pl - 51.259377,15.54368) 
 

Kategorie: 
Szkoły Podstawowe: 
K-11 - dziewczęta ur. 2003 i młodsze 
K-13 - dziewczęta ur. 2001-2002  
M-11- chłopcy ur. 2003 i młodsi 
M-13 - chłopcy ur. 2001-2002 
Gimnazja: 
K-16 - dziewczęta ur. 1998-2000 
M-16 – chłopcy ur. 1998-2000 
Szkoły Ponadgimnazjalne: 
K-19 - dziewczęta ur. 1995-1997 
M-19 – chłopcy ur.1995-1997 



 

System potwierdzeo pobytu na Punkcie kontrolnym:   tradycyjny – perforacja papierowej karty 
startowej 
 

 
Zgłoszenia:  
W formie elektronicznej na adres: misiostasio@gazeta.pl  najpóźniej do 5.05.2014r. Po tym terminie 
zgłoszenia nie będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podad nazwę szkoły, imię i nazwisko 
zawodnika, rok urodzenia i kategorię.  
 

Mapa:   
 „Orientpark – Bolesławiec  MOSIR”; skala 1:2000; aktualnośd  kwiecieo 2014; autor mapy Wojciech 
Pachnik, Adam Pawłowicz 
 

Charakterystyka terenu:  
W zdecydowanej większości teren otwarty z nielicznymi budynkami, a także w części mapy zespół 
basenów, korty tenisowe oraz amfiteatr. Teren w zdecydowanej większości płaski z wyjątkiem kilku 
niewielkich wzniesieo. Przebieżnośd i widocznośd znakomita. Obiekt całkowicie ogrodzony 
 
 

Centrum zawodów:  
W namiotach przed wjazdem na basen ul. Spacerowa 26, tam też znajdowad się będzie parking dla 
autobusów. 
 

Inne informacje: 
 Oprócz elektronicznego zgłoszenia, niezbędna będzie imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły 
z adnotacją o braku przeciwwskazao zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Listę należy 
przekazad organizatorom w dniu zawodów. 
  
Zawodnicy startują w zawodach we Wrocławiu i Bolesławcu w każdej kategorii w 3 grupach  
(A, B, C) równolegle. Do biegu finałowego kwalifikację uzyskuje 10 pierwszych osób z każdej grupy 
eliminacyjnej.  
W przypadku, gdy w grupie eliminacyjnej startuje mniej niż 20 osób, do finału zakwalifikowanych 
zostanie pierwsze 50% zawodników. 
zawody finałowe: W zawodach finałowych mogą wziąd udział wyłącznie zawodnicy, którzy uzyskali 
kwalifikację w półfinałach. Minuty startowe na zawody finałowe zostaną rozlosowane. 
 

 

 
W razie dodatkowych pytao proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail z Panem Dariuszem 
Pachnikiem ; Tel 505600638; e-mail: misiostasio@gazeta.pl 
 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, a sprawy sporne rozstrzyga 
sędzia główny zawodów.  
 
Wyniki będą dostępne na stronie SZS „Dolny Śląsk” - www.dolnoslaski.szs.pl oraz www.orientpark.pl 
 
 
 


