
IV Azymut Fest 
w Sztafetach Piwnych 

na Orientację 
 

Bieszkowice 2017 
 

Regulamin Zawodów 
 

Bieszkowice, 19.08.2017 r. 
 
 

 
1. Organizator 
  
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45” Gdynia   
81-578 Gdynia ul. Wiczlioska 33 
www.azymut45gdynia.org 
azymut45gdynia@gmail.com 
 
3. Data i miejsce:  
 
Plaża nad jeziorem Zawiad w Bieszkowicach19.08.2017 r. 
Koordynaty Google Maps: 54.509658, 18.288779 
 

 
 
 
 
 

http://www.azymut45gdynia.org/


 
4. Zespół głównych organizatorów 
 
Prezes zawodów:    Maciej Hewelt  tel. 600-328-260 
Prawa ręka Prezesa zawodów: Przemysław Olech 

 
 
5. Program zawodów 

 
18.08.2017 piątek 

Przyjmowanie zgłoszeo podczas I etapu GPPom(Biuro Zawodów Grand Prix Pomorza) 
 
19.08.2017sobota 

Przyjmowanie zgłoszeo podczas II etapu GPPom(Centrum Zawodów Grand Prix Pomorza) 
 
17:00 – Start masowy Sztafet Piwnych 
(Plaża nad jeziorem Zawiad, Bieszkowice. GPS - 54.509658, 18.288779 
 
18:15 – Uroczyste zakooczenie zawodów - grill lub ognisko 
 
 
 
6. Forma zawodów i przebieg rywalizacji 
  
Zawody sztafetowe ze startu masowego. W rywalizacji udział biorą sztafety dwuosobowe: 
Męskie – M + M 
Mieszane – M + K 
Kobiece – K + K 
 
Mężczyźni powyżej 18 roku życia zobowiązani są do posiadania dwóch piw na osobę, o objętości 
minimum 0,5L każde. 
Kobiety powyżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania dwóch piw na osobę o objętości 
minimum 0,33L każde. 
Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania dwóch napojów gazowanych na osobę, o 
objętości minimum 0,5L każde. 
 
Zespoły same ustalają, kto z zespołu biegnie pierwszy, a kto drugi. Po komendzie „Start” sztafety 
otrzymują po jednej mapie z punktami naniesionymi w formie scorelaufu, a pierwsza zmiana zaczyna 
spożywad swoje pierwsze piwo. W tym czasie zawodnicy mogą obrad taktykę oraz rozdzielid między 
sobą punkty. W sumie sztafeta musi zaliczyd wszystkie PK, a minimalna ilośd PK, którą musi zaliczyd 
członek sztafety – to 3. 
 
Po wypiciu piwa pierwsza zmiana przechyla pustą butelkę nad swoją głową, żeby udowodnid że jest 
ona opróżniona. Zawodnik może wybiec w tym momencie na trasę i zaliczyd swoje punkty. Po 
powrocie zaczyna pid drugie piwo. W momencie kiedy je skooczy i przechyli butelkę nad głową, druga 
zmiana może rozpocząd picie swojego pierwszego piwa, następnie wybiec na trasę, powrócid i zacząd 
pid drugie piwo. Czas zatrzymuje się w momencie wypicia drugiego piwa przez drugą zmianę i 
przechylenia butelki nad głową. 
 
W przypadku dużej liczby zgłoszeo rywalizacja zostanie podzielona na eliminacje oraz finały. 
 
 
 



7. System potwierdzania punktów 
 
Elektroniczny system SPORTIdent. 
 
Prosimy o posiadanie własnego 1 sztuki chipa SPORTIdent na sztafetę lub zaznaczenie na 
zgłoszeniu, że chce się wypożyczyd takowy chip. Wypożyczenie będzie bezpłatne, ale koszt 
zgubienia chipa to 120 zł. 
 
 
8. Teren zawodów: 
Okoliczny niewielki fragment lasu. Warto jednak ubrad obuwie oraz strój odpowiednie do poruszania 
się na przełaj po lesie. 
 
9. Limit 
Limit przebywania na trasie wynosi 60’ dla całej sztafety. Po tym czasie sztafeta zostanie 
zdyskwalifikowana. 
 
10. Zgłoszenia i opłaty 
Zgłoszeo można dokonywad w centrum zawodów Grand Prix Pomorza podczas Etapów 1 i 2.  
 
Możliwe jest również zgłoszenie mailowe na adres: maciej.hewelt@gmail.com, jednak nie później niż 
do godziny 13:00 dnia 18.08.2016. 
 
Na stronie zawodów Grand Prix Pomorza oraz w Centrum tych zawodów zostaną udostępnione druki 
zgłoszeniowe do wypełnienia. 
 
Podczas zgłoszeo najpóźniej do kooca II etapu Grand Prix Pomorza należy dokonad wpłaty w 
wysokości 20 zł za całą sztafetę. Wpłaty można dokonad w Biurze zawodów Grand Prix Pomorza.  
 
11. Grill 
W Wypadku ładnej pogody podczas sztafet piwnych zostanie rozpalony grill. Zachęcamy do 
przygotowania produktów gastronomicznych i uczestniczenia w grillu w trakcie i po sztafetach. 
 
12. Inne 
- Organizator zastrzega możliwośd odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. 
atmosferycznych). Taka informacja zostanie podana przez speakera najpóźniej do kooca II etapu 
Grand Prix Pomorza oraz na Facebook fanpage-u wydarzenia. W takiej sytuacji opłaty startowe 
zostaną zwrócone. 
- Organizator pozostawia sobie możliwośd ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu 
- Każdy uczestnik oświadcza że zgłaszając się potwierdza brak przeciwskazao zdrowotnych do 
uczestniczenia w tego typu evencie 
- Organizator zastrzega sobie możliwośd legitymowania zawodników podczas zgłoszeo oraz przed 
startem, w celu sprawdzenia pełnoletniości zawodników. Prosimy o posiadanie dokumenty 
tożsamości. 
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialnośd 
- Za rzeczy zgubione i zniszczone organizator nie odpowiada 
- Dodatkowe pytania można nadsyład na adres Kierownika Zawodów: maciej.hewelt@gmail.com 

mailto:maciej.hewelt@gmail.com

