
 

OTWARCIE PROJEKTU 

„Zielony Punkt Kontrolny w Nadleśnictwie Celestynów  

Celestynów – Karczew – Otwock” 

17 grudnia 2017 

Regulamin 

Impreza promująca Projekt „Zielony Punkt Kontrolny w Nadleśnictwie Celestynów Celestynów – Karczew – Otwock”.  

Zapraszamy na grę miejską z mapą do Parku Miejskiego w Otwocku (mapy do pobrania www.otwock.pl), do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie (www.karczew.pl) oraz na skwer wokół skateparku  

w Celestynowie (www.celestynow.pl). Opis zabawy znajdziecie Państwo na pobranych mapkach. Możecie skorzystać 

z nich w dowolnym momencie:  idąc z psem na spacer, czy w czasie porannego biegania. Finałem jest udział w 

losowaniu cennych nagród w dniu 17.12.2017 r. wśród tych, którzy przyjdą na imprezę otwarcia z wykonanym 

zadaniem.                  

 

Impreza otwarcia Projektu „Zielony Punkt Kontrolny w Nadleśnictwie Celestynów 

Celestynów – Karczew – Otwock” 

 

Termin: 17 grudnia 2017 

Miejsce: CENTRUM EDUKACJI LEŚNEJ, ul. Wojska Polskiego 46, 05-430 Celestynów 

Forma:    

 Część sportowa – „Bieg po choinkę” indywidualny bieg na orientację.  

 Część rekreacyjna (festyn) – gry i zabawy terenowe dla wszystkich. 

http://www.otwock.pl/
http://www.karczew.pl/
http://www.celestynow.pl/


 

Biuro imprezy: czynne w dniu zawodów od godz. 11.30 w wiacie na terenie Centrum Edukacji Leśnej (ok. 50 metrów 

na południe od bramy głównej). 

Uczestnicy: bezpłatnie wszyscy chętni niezależnie od wieku. 

PROGRAM:  

11.30 – Otwarcie biura zawodów 

12.00 – Uroczyste Otwarcie Imprezy 

12.00 – 15.30 gry i zabawy festynu 

12.30 – Start biegu  pokazowego zawodników rejestrowanych w Polskim Związku Orientacji Sportowej 

13.15 – Start kategorii Sympatyków. 

13.35 – Start kategorii Amatorów. 

13.55 – Start kategorii Ambitnych. 

15.30 – Zakończenie festynu, nagradzanie zwycięzców i losowania nagród uczestników gier miejskich (500 zł) oraz 

nagrody głównej (1000 zł) wśród uczestników festynu 

 

CZĘŚĆ SPORTOWA – „BIEG PO CHOINKĘ” 

Bieg na orientację - dyscyplina sportu, w której zawodnik w nieznanym terenie posługując się mapą odnajduje 
w wyznaczonej kolejności punkty kontrolne (PK). Zwycięża ten, który odnajdzie je w najkrótszym czasie. 
„Bieg po choinkę” – indywidualny bieg na orientację w formie sztafety jednoosobowej - każdy zawodnik biega 2 
„okrążenia”. 

Kategorie: 
Sympatycy    800 m   17 PK 
Amatorzy 1200 m  17 PK 
Ambitni 1750 m  25 PK 

Zgłoszenia: Uczestniczenie w biegu wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Należy je zrobić najpóźniej w dniu 
12.12.2017 na adres mailowy: krzykola@o2.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz 
kategorię biegu. 

Trasa. Rysunek poniżej wyjaśnia sposób zbudowania trasy dla dwóch pętli (okrążeń). 

. 

 

 

Punkty 31, 32, 34, 35, 37, 38 to tzw. „rozbicia”,  punkty: 33, 36 i 38 to „punkty węzłowe”. Punkty w rozbiciach każdy 

ze startujących zalicza tylko raz, na jednym z okrążeń. Zawodnik nr 1 w pierwszym okrążeniu pokonuje PK 31, 

w drugim - PK 32. Analogicznie w kolejnych rozbiciach. Punkty węzłowe każdy zawodnik zalicza dwukrotnie: na 

pierwszym i na drugim okrążeniu. Kolejność kasowania PK w rozbiciach jest różna dla poszczególnych zawodników, 

dzięki temu pojedyncze pętle są różne, natomiast suma długości dwóch pętli jest taka sama dla wszystkich. 

mailto:krzykola@o2.pl


 

Start: Zawodnicy startują w starcie masowym (w danej kategorii wszyscy jednocześnie) i biegają 2 „okrążenia”. 
Miejsce rozpoczęcia biegu oznaczone jest na mapie trójkątem. Na starcie otrzymują komplet dwóch map włożonych 
w jedną koszulkę wraz chipem służącym do potwierdzania obecności na punktach. Chip należy założyć na palec jak 
na zdjęciu poniżej. Pokonują trasę z mapą numer 1, następnie, na ostatnim jej punkcie, odwracają mapę. Miejsce, 
w którym znajdują się w tym momencie zaznaczone jest na mapie nr 2 trójkątem.  Następnie kontynuują bieg z mapą 
nr 2. Po ostatnim punkcie biegną na metę (oznaczoną podwójnym kółkiem) i kończą pomiar czasu wkładając chipa do 
puszki „meta”. Uwaga: niektóre punkty zawodnicy kasują dwukrotnie: na pierwszym i na drugim okrążeniu.  

Meta:  Wbiegając na metę każdy startujący powinien włożyć chip do puszki z napisem „meta”, w ten sposób nastąpi 

zakończenie pomiaru czasu, w przeciwnym wypadku będzie on dalej naliczany. Następnie oddaje chip sędziemu na 

mecie. Wyniki będą wywieszane po każdym etapie ok. 15 min. po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika. 

Kategorie:  

„Sympatycy” – uczestniczyć mogą dzieci do lat 14   780 m 17 PK 

„Amatorzy” – 15 - 18 lat     1200 m 17 PK 

„Ambitni” – 19 lat i starsi    1750 m 25 PK  

Mapa: 1:2000, aktualność - jesień 2017, teren - Centrum Edukacji Leśnej, słowny opis tras na mapach (przykład opisu 

poniżej). 

  

W czasie biegu będą używane tymczasowe PK (fotografia poniżej).  

Nagrody: za miejsca 1-3 vouchery (500, 400, 300 zł) na zakup sprzętu sportowego. 

Kierownik zawodów: Dariusz Żebrowski, sędzia główny: Lech Trzpil, budowniczy tras: Piotr Sierzputowski, obsługa 

systemu Sport Ident: Krzysztof Kołakowski.  

 

Instrukcja kasowania punktów. 

         

Sposób zakładania chipa na palec.                   Punkt kontrolny (PK).                      Sposób potwierdzania PK. 

Po włożeniu chipa do puszki „piknięcie” oznacza zapisanie czasu zawodnika – można biec dalej. Prosimy starannie 

zakładać chipy – zgubienie chipa to opłata w wysokości 100 zł. 

UWAGA:  w „Biegu po choinkę” nie mogą startować zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Orientacji 

Sportowej – bieg jest tylko dla amatorów. 

 



 

CZĘŚĆ REKREACYJNA – GRY I ZABAWY NA ORIENTACJĘ 

Gry miejskie w Otwocku, Karczewie i Celestynowie.  

 Od dnia opublikowania niniejszego regulaminu do dnia imprezy można korzystać z tras gier terenowych na terenie 

Parku Miejskiego w Otwocku (mapy do pobrania www.otwock.pl), Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Karczewie (www.karczew.pl) oraz skweru wokół skateparku w Celestynowie (www.celestynow.pl). 

Uczestnicy gier, którzy przyjdą na festyn znajdą w terenie i skasują na karcie startowej minimum połowę 

zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych, wezmą udział w losowaniu cennych nagród podczas zakończenia 

festynu. Kartę (znajduje się ona na mapie) należy uzupełnić imieniem i nazwiskiem i wrzucić do urny w biurze 

zawodów.  

FESTYN – zasady uczestniczenia. 

Wszyscy uczestnicy festynu przy wejściu na teren Centrum Edukacji Leśnej pobierają „karty festynu” (4-osobowa 

rodzina – 4 karty, niezależnie od wieku). Karta festynu służy do potwierdzania odbycia konkurencji (zabaw i gier) 

rozgrywanych w trakcie imprezy. Składa się ona z dwóch części: odcinka dla uczestnika 

i kuponu do losowania. Na odcinku dla uczestnika sędziowie potwierdzają udział w zabawach (kasują odpowiednie 

okienko). Kupon do losowania jest jednocześnie talonem na ciepłe dania w kuchni polowej. Można go odciąć i 

skorzystać z poczęstunku w dowolnym momencie imprezy, niezależnie od uczestnictwa w konkurencjach festynu. 

Oddany w bufecie kupon jest wrzucany do urny. Najpóźniej do godz. 15.30 należy oddać kupon w bufecie, aby wziąć 

udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody głównej. Po wyciągnięciu losu osoba, której numer wylosowano, przedstawia 

komisji odcinek dla uczestnika. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie potwierdzenia uczestnictwa w 

minimum 3 konkurencjach festynu. W przypadku gdy wylosowany uczestnik nie posiada 3 potwierdzeń, losowanie 

jest powtarzane. 

 

KONKURENCJE FESTYNU 

Orientacja precyzyjna polega na obserwacji terenu z odległości od 40 do 80 

metrów. W tej odległości uczestnik widzi kilka punktów. Na mapie ma 

zaznaczony tylko jeden. Startujący  musi ocenić, który z punktów widocznych 

w terenie jest zaznaczony na jego mapie. Liczy się czas podejmowania decyzji. 

Punkty oznaczamy kolejnymi literami alfabetu A, B, C…, licząc od lewej do 

prawej, niezależnie czy jest on bliżej czy dalej (rys. obok). Jest to konkurencja 

skierowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych ruchowo. Na tak 

skonstruowanej trasie mogą one również rywalizować z osobami 

pełnosprawnymi mając równe szanse.  

   

Zdjęcie przedstawia punkty w terenie widziane z perspektywy zawodnika. Porównując ten widok oraz mapę musi on 

podjąć decyzję, który z widocznych w terenie punktów jest zaznaczony na mapie.   

http://www.otwock.pl/
http://www.karczew.pl/
http://www.celestynow.pl/


 

Tor przeszkód 

 

Na jednym końcu toru  znajdują się fragmenty map oznaczone literami A, B…, na drugim odpowiadające im widoki 

terenu 1,2… Zadaniem startującego jest pokonując tor przeszkód dopasować obrazki do map np. A2, D1 itd.  

Pomiar odległości 

Pomiar odległości krokami jest precyzyjnym narzędziem. Błąd pomiaru nie przekracza kilku procent. Liczymy pary 

kroków (czyli cały czas na tę samą nogę – patrz na rysunek), znając ich liczbę na 100 metrów możemy zmierzyć każdą 

odległość. Przy stanowisku wyznaczony jest odcinek 100 m. Uczestnik odmierza ilość par kroków jaką wykonuje na 

tym odcinku. Następnie dokonuje samodzielnej próby pomiaru odległości do kilku punktów. 

 

Labirynt  

Uczestnik pobiera mapkę i kartę startową labiryntu od sędziego, pokonuje trasę w labiryncie kasując właściwe 

punkty kontrolne (PK). Samodzielnie sprawdza wynik (wzór poprawnie skasowanych PK znajduje się przy stoliku 

sędziego). Następnie oddaje kartę i mapkę sędziemu. 

         

 



 

Trasa Zielonego Punktu Kontrolnego  

Uczestnik pobiera mapę w biurze zawodów. Zaznaczono na niej 22 PK, są to stałe 

punkty projektu (zdjęcie obok). Należy odnaleźć minimum połowę i skasować na karcie 

startowej (na mapie) w odpowiednich kratkach (PK nr 1 w kratce nr 1). Kolejność 

odnajdywania jest dowolna, nie mierzymy czasu tak jak podczas konkurencji 

sportowych. Po ukończeniu trasy w biurze zawodów można samodzielnie sprawdzić 

wynik i pokazując go sędziemu zaliczyć konkurencję. 

 

 

 

Zapraszamy, życzymy udanej zabawy 

 
 


