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1. Organizator 

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45” Gdynia  

 81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33 

2. Data i miejsce 

    24 sierpnia (sobota) 2019r. 

 Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni ul.Wiczlińska 33 

3. Zespół głównych organizatorów 

     Kierownik zawodów – Radosław Piotrowski  tel. 798-727-336 

4. Program zawodów 

 24.08.2019 (sobota)  

•   17:00 – 17:30 Przyjmowanie ekip – Górka na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni 

ul.Wiczlińska 33, 

 

•   17:45 Zamknięcie strefy, 

 •    18:00 Start 



 

 

5. Forma zawodów 

Zawody zostaną rozegrane w formie Scorelaufu, którego zaliczenie polega na potwierdzeniu 

wszystkich punktów kontrolnych znajdujących się na otrzymanych od organizatora mapach. 

Zadanie jest o tyle utrudnione, że aktualnie biegający zawodnik nie będzie posiadał mapy z 

punktami kontrolnymi. Dostęp do niej będzie miała jedynie druga osoba z pary, z którą 

biegający musi się porozumiewać.  

Forma komunikacji jest dowolna, z tym, że zawodnik nawigujący może poruszać się jedynie w 

wyznaczonej strefie.  

Jedna osoba z pary, przy pomocy telefonu komórkowego, musi opisywać to co widzi na mapie, 

naprowadzając w ten sposób drugą osobę na odpowiednie punkty kontrolne. Po 

potwierdzeniu wszystkich punktów osoba biegająca dobiega do strefy i następuje zamiana ról. 

6. Przebieg zawodów 

 1. Rozdzielenie startujących par na zawodników nawigujących przy pomocy mapy i na 

             zawodników biegających – Pierwsza osoba z pary zaczyna rywalizację biegnąc, natomiast 

             druga osoba z pary nawiguje przy pomocy telefonu i mapy. 

 2. Rozstawienie osób w odpowiednich strefach startowych. 

 3. Start Zawodników – pierwszej osoby z pary. 

4. Po zaliczeniu wszystkich punktów kontrolnych z mapy pierwszej następuje zamiana. Osoba 

biegająca po dobiegnięciu do strefy zmiany, oznaczonej symbolem mety na  mapie, otrzymuje 

drugą mapę, przy pomocy której będzie nawigować partnera,  natomiast osoba nawigująca 

zostaje teraz biegaczem. Nawigator musi zwrócić swoją mapę, która służyła mu do nawigacji, a 

następnie udać się na trasę.  

 5. Po potwierdzeniu wszystkich punktów kontrolnych z drugiej mapy, zawodnik kończy bieg,  

            podbijając metę, oznaczoną na mapie odpowiednim kolorem. 

UWAGI! 

 Potwierdzenie złego punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 2 

minut za każdy błędny punkt. 

 Brak potwierdzenia właściwego punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary czasowej w 

wysokości 2 minut za każdy niepotwierdzony punkt kontrolny znajdujący się na mapie. 

 Opisy punktów kontrolnych nie posiadają kodów . 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz robienia zdjęć mapy i przesyłanie jej partnerowi. 

 Zawodnicy biegają na jednym chipie kontrolnym, który musi zostać przekazany razem z mapą 

w momencie zmiany. Chipy są dostarczane przez organizatora zawodów.  

Zgubienie chipa – 150 zł. 



 

 Zawodnicy są zobowiązani do indywidulanego sposobu zapewnienia sobie komunikacji  

głosowej, polecane formy to: rozmowa telefoniczna, skype Call, Messenger Call, i Hangouts 

Call.  

7. Centrum i Biuro Zawodów 

 Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni ul.Wiczlińska 33, Szkolny plac zabaw, górka 

GPS: 54.472380, 18.467726 

 

Dojście z dużej szkoły na Dąbrowie do centrum imprezy. 

8. Mapa  

 Dąbrowa Mała Szkoła   

 skala     1:1500    e – 2.5 m    

 aktualność  sierpień 2019   

 autor   Radosław Piotrowski 

9. Długości Tras 

 Każda osoba z pary będzie miała do pokonania dystans około 1500 m  

10. Nagrody i Zakończenie 

Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych par. Dekoracja odbędzie się podczas zakończenia XV 

„Grand Prix Pomorza” 

11. Zgłoszenia, Termin, Limit Uczestników, Płatności  

 Termin zgłoszeń: do dnia  23 sierpnia (piątek) do godziny 23:59.  

 Limit uczestników wynosi 30 par. O możliwości startu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, na adres e-mail lub 

bezpośrednio u kierownika zawodów.  



 

 Płatności są przyjmowane na konto UKS Azymut 45 Gdynia, albo w biurze imprezy, na pół 

godziny przed startem. 

  

Link Do formularza Zgłoszeniowego: 

 

http://www.azymut45gdynia.org/nasze-zawody/GrandPrixPomorza/Call-Me-

Maybe/Call-Me-Maybe-Zgloszenia 

  

Adres email:  

  

gppomorza@gmail.com  

 

Przy zgłoszeniu na adres e-mail należy podać: 

Nazwa Pary 

Pierwsza Osoba (Imię, Nazwisko) Biegacz - Nawigator 

Druga Osoba (Imię, Nazwisko) Nawigator - Biegacz 

12. Opłaty 

 40 zł / Para   - Przy zgłoszeniu do 23 sierpnia (piątek) do godziny 23:59. 

 60 zł / Para   - Przy zgłoszeniu po 23 sierpnia (piątek) do pół godziny przed startem (tylko 

w przypadku wolnych miejsc)   

 

13. Uwagi 

 Zawody odbywają się w terenie zurbanizowanym, prosimy o zastosowanie się do 

przepisów ruchu drogowego. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku bardzo 

niesprzyjających warunków atmosfercznych. 

 


