Zorientowani w lesie, czyli kaj my som.
XXI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację.
Nadleśnictwo Brynek, 11 września 2021 roku

REGULAMIN
Pucharu Związku Leśników Polskich w RP dla
najlepszej średniej szkoły leśnej.
I.CEL
• Wyłonienie najlepszej średniej szkoły leśnej.
II. TERMIN I MIEJSCE
•

Rywalizacja przebiegała będzie w podczas XXI Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na
Orientacje (XXI MPL w BnO), przebiegających w Nadleśnictwie Brynek w dniu 11
września2021r. w ramach Biegu Mistrzowskiego.

III. UCZESTNICTWO
1. W rywalizacji uczestniczyły będą wszystkie szkoły leśne których uczniowie lub/oraz opiekunowie
wezmą czynny udział w XXI MPL w BnO. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
2. Uczestnicy są obowiązani przestrzegać Regulaminu Imprezy ,,Zorientowani w Lesie, czyli kaj my
som"
XXI
MPL
w
BnO,
których
regulamin
dostępny
jest
na
stronie
http://www.brynek.katowice.lasy.gov.pl/
IV. PUNKTACJA
1. Obliczenie punktacji i ustalenie kolejności odbywa się pod kierownictwem Fundacji Sport i
Przyroda OKO BnOL. Procedura ustalania kolejności zespołów nastąpi po zakończeniu Biegu
Mistrzowskiego przed ceremonią dekoracji. Jest ona jawna i mogą uczestniczyć w niej kierownicy
ekip, którzy dokonaj obliczenia wynik6w.
2. Dla ustalenia miejsc zajętych przez uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych
opracowuje się osobne klasyfikacje dla każdej kategorii, uwzgledniające wyłącznie uczniów szkół
leśnych.
3. Do punktacji wlicza się kategorie:
w Biegu Mistrzowskim K16, M16, K18,M 18, K20, M 20
4. Punkty dla drużyny może zdobywać jej opiekun (lub inna osoba z kadry pedagogicznej maksymalnie 1 osoba ze szkoły) w odpowiadającej sobie kategorii. Ukończenie biegu przez
opiekuna w wyznaczonym limicie czasu, niezależnie od zajętego miejsca, daje szkole - 20 pkt.

5. Do punktacji generalnej szkół brana jest suma punktów uzyskanych w Biegu Mistrzowskim. Na
punktację szkoły składa się suma punktów uzyskanych indywidualnie przez trzech
najlepszych członków drużyny w każdym z biegów w każdej kategorii oraz opiekuna.
6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez szkołę, o kolejności decyduje ilość
wyższych miejsc zawodników w Biegu Mistrzowskim.
7. Sprawy sporne, bądź nie ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygnięte przez Fundację
Sport i Przyroda OKO BnOL.

Tabela punktowa.

Miejsce w danej kategorii wiekowej

Punktacja
Mistrzowski

I

100

II

90

III

80

IV

70

V

60

VI

50

VII

40

VIII

30

IX

20

X i dalsze

10

V. NAGRODY
Trzy najlepsze szkoły otrzymają puchary Związku Leśników Polskich w RP.
Fundacja Sport i Przyroda
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny
Biegu na Orientację Leśników

