
                                                       

    MiniEuroLiga BnO  
Popołudniowe, czwartkowe treningowe zawody w biegu na orientację  

 

 

REGULAMIN 

 

 MiniEuroLiga BnO to cykl otwartych treningów w biegu na orientację, organizowanych przez UKS ZSZ-Jedynka 

Jastrzębie-Zdrój. Budowniczym tras jest Rafał Mastela – instruktor orientacji sportowej, sędzia PZOS. 

 Uczestnikami treningu mogą być wszyscy chętni miłośnicy biegu na orientację, bez względu na wiek, płeć czy 

przynależność klubową. Uczestnicy treningu nie będący członkami UKS ZSZ-Jedynka biorą udział w treningu 

na własną odpowiedzialność. Udział w treningu jest bezpłatny. 

 Organizator udostępnia uczestnikom treningu papierowe karty startowe i mapy z naniesionymi trasami 

treningowymi oraz punktami kontrolnymi w terenie. Mapy wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim, którzy 

oświadczają, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia i ewentualne kontuzje i straty, 

jakie poniosą w związku z udziałem w treningu.  

 Osoby niepełnoletnie, za wyjątkiem niepełnoletnich członków klubu UKS ZSZ-Jedynka, nad którymi opiekę 

sprawuje organizator, muszą być pod opieką dorosłego opiekuna. Tylko opiekun jest upoważniony do odbioru 

map i ponosi pełną odpowiedzialność za swoją grupę podopiecznych. Opiekun powinien posiadać zgody 

rodziców/prawnych opiekunów na udział dzieci w treningu – do wglądu organizatora. 

 Aby wziąć udział w treningu należy najpóźniej na dzień przed treningiem zgłosić chęć udziału, gdyż zostanie 

przygotowanych każdorazowo jedynie tyle map, ilu chętnych zgłosi swój udział. Zgłoszenia należy przesyłać 

drogą elektroniczną na adres rafal@mastela.pl 

 Na wniosek uczestnika organizator może zmierzyć czas pokonania trasy oraz może klasyfikować uczestnika w 

publikowanych po treningu wynikach. Dodatkowo, dla każdego typu trasy prowadzona będzie klasyfikacja 

łączna za wszystkie treningi, gdzie sumowane będą punkty za osiągnięte miejsce na danym treningu wg 

punktacji obowiązującej w Śląskiej Zimowej Lidze. Wyniki klasyfikacji nie wiążą się z żadnymi profitami czy 

nagrodami, a służą jedynie analizie postępów. 

 Na każdym treningu można wybrać którąś z następujących tras (od najdłuższych):  

- Profi M, Profi K (min. 15 lat – dla zaawansowanych biegaczy – trasy wymagające technicznie) 

- Open M, Open K (min. 15 lat – dla początkujących lub nie chcących się za bardzo przemęczyć ),  

- Open M-Junior, Open K-Junior (max. 16 lat) 

- Open Old Duet (przynajmn. jeden uczestnik min. 15 lat), Open Young Duet (obaj uczestnicy max. 14 lat) 

- Open M-Kid, Open K-Kid (max. 12 lat) 

 Treningi odbywać się będą bez względu na kaprysy pogody (z zachowaniem zdrowego rozsądku oczywiście), 

w następujących terminach i miejscach: 

02.04.2015r. (czwartek) – Jastrzębie-Zdrój, OWN, zbiórka: amfiteatr przy ul.Kazimierza Wielkiego 

16.04.2015r. (czwartek) – Krostoszowice, zbiórka: kompleks boisk „Orlik” przy ul.Szybowej 

21.05.2015r. (czwartek) – Jastrzębie-Zdrój, Las Kyndra, zbiórka: ul.Młyńska (wjazd w las naprzeciw wieży) 

16.06.2015r. (czwartek) – Jastrzębie-Zdrój, Park Zdrojowy, zbiórka: Kąpielisko „Zdrój”, ul.Witczaka  

Treningi odbywać się będą o stałych porach: 

16:00 - 17:30 – dzieci i młodzież z Jastrzębia-Zdroju (w tym grupa naborowa UKS ZSZ-Jedynka) 

17:30 - 19:00 – pozostali (w tym grupa młodzików i juniorów UKS ZSZ-Jedynka) 

 

Więcej szczegółów znajdziecie pod adresem: www.euroliga.mastela.pl/trening 

 

 

Treningi UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój w okresie 1.03.2015r. - 30.11.2015r. realizowane są w ramach zadania publicznego 

pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w orientacji sportowej" wspieranego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ze 

środków publicznych budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
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