
 

Grand Prix Pomorza  

 I “Call me maybe” 2018 

Gdynia 2018 

 

 

 

 

 

1. Organizator 

 Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45” Gdynia  

 81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33 

 

2. Data i miejsce 

    25 sierpnia (sobota) 2018r. 

 Dąbrowa, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gdyni 

 

3. Zespół głównych organizatorów 

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

    Sędzia główny – Jerzy Porzycz 

 

4. Program zawodów 

 25.08.2018 (sobota)  

  •   17:00 – 17:30 Przyjmowanie ekip –  

                     Blok sportowy Zespołu Szkolno  Przedszkolnego nr 3 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, Gdynia 

  •   17:45 Zamknięcie strefy biegaczy i nawigatorów 

 •    17.50 Prezentacja dokonywania zmian 

  •    18:00 Start 

 



 

5. Uczestnicy 

 Zespoły 2- osobowe (Biegacz i Nawigator, którzy zamieniają się rolami w połowie zawodów). 

Zespół posługuje się jednym chipem. 

6. Forma zawodów 

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

 wszystkich punktów kontrolnych znajdujących się na dostarczonych przez organizatora 

mapach. 

 Zadanie jest o tyle trudne, że Biegacz nie posiada mapy z PK. Mapę posiada Nawigator, 

którego zadaniem jest, przy pomocy telefonu, przekazanie informacji Biegaczowi, jak trafić 

do poszczególnych PK.  

 Po zaliczeniu wszystkich PK z pierwszej mapy, zawodnicy zamieniają się rolami: Nawigator 

staje się Biegaczem a Biegacz Nawigatorem. 

 Zwycięzcą zostaje drużyna, która wykona zadanie w jak najkrótszym czasie, przy czym: 

 - Podbicie złego punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary czasowej 

  2 minuty za każdy dodatkowy PK. 

 - Brak podbicia odpowiedniego punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary  czasowej 

 4 minuty za brak prawidłowego PK 

UWAGI! 

 - Opisy punktów kontrolnych nie posiadają kodów . 

 - Istnieje zakaz robienia zdjęć mapy i przesyłanie jej drogą bezprzewodową. 

 - Zmiana polega na przekazaniu partnerowi z drużyny chipa 

 - Zawodnicy są zobowiązani do indywidulanego sposobu zapewnienia sobie komunikacji 

głosowej. Akceptowane formy: Rozmowa telefoniczna, skype Call, Messenger Call, Hangouts Call.  

 

7. Centrum i Biuro Zawodów 

 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gdyni ul.Nagietkowa 73, blok sportowy, wejście od tyłu 

budynku. 

 GPS :   54°28'16.0"N 18°27'37.5"E 

8. Mapa  

 Dąbrowa Szkoła   

 skala     1:1500    e – 2.5 m    

 aktualność  sierpień 2018   

 autor   Radosław Piotrowski 

9. Długości tras 

 2 x 1200 m  



 

10. Nagrody i Zakończenie 

 Nagrody dla 3 najlepszych par. Dekoracja zwycięzców odbędzie się podczas ceremonii 

zamknięcia XIV Grand Prix Pomorza.  

11. Termin, zgłoszenia, limit uczestników  

 - Termin zgłoszeń: do 24 sierpnia (piątek) do godziny 23:59.  

 - Zgłoszenia poprzez  formularz Google  

https://docs.google.com/forms/d/1Hc0RPMHrpzocIorCNJ43snu3KV4gPjYo19dL8v2WhJc/viewform?e

dit_requested=true  

 - Limit uczestników: 30 par. 

12. Opłaty 

 40 zł / Para - Zgłoszenia do 24 sierpnia (piątek) do godziny 23:59. 

60 zł / Para  - Zgłoszenia po 24 sierpnia (piątek) w ramach wolnych miejsc.   

  - Opłaty startowe w biurze zawodów 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Hc0RPMHrpzocIorCNJ43snu3KV4gPjYo19dL8v2WhJc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Hc0RPMHrpzocIorCNJ43snu3KV4gPjYo19dL8v2WhJc/viewform?edit_requested=true

