Zaproszenie dla dzieci szkolnych do biegu
na orientację / broszura informacyjna
(Köpenicker Schul–Orientierungslauf 2018)
Organizator:

Klub sportowy ” Köpenicker Sport Club e.V., Abteilung Orientierungslauf in
Zusammenarbeit mit dem Bezirkssportbund Treptow-Köpenick e.V. ”

Termin:

Środa , 16.05.2018,

Miejsce spotkania:

Schmetterlingshorst, Zum Schmetterlingshorst 2, 12559 Berlin

Start:

09.30 -12.00 (Lista uczestnikow będzie dostepna dnia 14.05.2018 )

Nadzór zawodów:

Dirk Mönch (Köpenicker SC)

Mapa:

„Schmetterlingshorst“ przygotowana do biegu w skali 1:7.500,
wgląd do mapy będzie dostepny w kwietniu na stronie: www.ksc-ol.de

Wiek uczestników:

Klasa 5 / dziewczęta i chłopcy
Klasa 6 / dziewczęta i chłopcy

Uczestnicy:

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Berlinie

Zawody sportowe:

Bieg w pojedynkę z rankingiem indywidualnym i drużynowym (dwa
najlepsze wyniki danej szkoły zostaną zsumowane), możliwy bieg w parach
Dziewczęta i chłopcy zdobywają osobno punkty w poszczególnych wyścigach
Łącznie 16 pozycji startowych- 4 dziewczynki i 4 chłopców/ kl 5
4 dziewczynki i 4 chłopców/ kl 6
5. klasa = ca. 1,3 km
6. klasa = ca. 1,8 km

Trasa:

Zapisy:

Zgłoszenia do dnia 07.05.2018,
podanie pełnej listy uczesntików do dnia 11.05.2018,
kontakt/ E-Mail: dirk.moench@ksc-ol.de, lub Fax : 030/33859709,

Opłata:

Bieg /uczestnictwo – DARMOWE

Pomiar czasu - za pomocą systemu ” Sport Ident”. Pierwsze wyniki zostaną przedstawione
w centrum zawodów (WKZ) a następnie opublikowane w Internecie.
Nagrody :

Puchar dla najszybszej szkoły w klasyfikacji drużynowej, certyfikaty dla
miejsca 1-3 w indywidualnym rankingu.

Zameldowanie po upływie czasu możliwe – o ile nie zabraknie map / kart.
Wskazówki :

Poziom biegu na orientację - łatwy ! Zaleca się przygotowanie uczestników
do obsługi kart i kompasu. Więcej informacji na temat zawodów można
znaleźć na stronie www.ksc-ol.de.

Prywatność:

Rejestrując się, każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich
danych , wyników i wszelkich zdjęć w mediach, na listach początkowych i
wynikowych, a także w Internecie.

Każdy jest mile widziany – zapraszamy do zabawy !

Meldebogen
Die Schule ............................................…….. meldet zum
Köpenicker Schul-OL am 16.05.2018 folgende Teilnehmer:
Namentliche Meldung bitte bis zum 11.05. an dirk.moench@ksc-ol.de
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Zufall, Rainer

Findig, Ole
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Kontaktperson: …………………………, Tel.-Nr.: ………………….
e-mail: …………………………………………………………………………
Unterschrift: ……………………………, Datum: …………………….

