
 
 
 

XVII  MIĘDZYNARODOWY  KONNY  BIEG  na  ORIENTACJE 
w  TERENIE  imienia  generała  broni  JÓZEFA  HALLE RA, 

………………..o  Puchar  Ministra  Obrony  Narodowej 
w   sobot ę  22  sierpnia  2015r. 

 
Konny  Bieg  na  Orientacj ę  w  Terenie  imienia  generała  broni Józefa Halle ra   

to  w  roku  2015  XVII  mi ędzynarodowa  edycja.  Bieg  jest  znany  w  Polsce   

i  w  Europie  i  oczekiwany  z  roku  na  rok.  Bi eg  jest  nietypowy  i  w  takim   

kształcie  niespotykany  w  Polsce,  w  Europie  i prawdopodobnie  na Świecie.   

Bieg  jest  równie ż  nietypowy  tym,  że  w jego  organizacji  uczestnicz ą  całe  

Społeczno ści  Lokalne  i  w  niektórych  konkurencjach  bior ą  udział  okoliczni  

mieszka ńcy.  Bieg  odbywa  si ę  na  Małopolskich  Trasach  Architektury  Drewnian ej.  

Bieg  jest  imprez ą  sportow ą  z  elementami  pro obronnymi orientacji  w  teren ie 

i  czytaniem  mapy, oraz  dla  bezpiecze ństwa  z zasadami  podporz ądkowania  

wojskowego.   Bieg  tradycyjnie  opiera  si ę  równie ż  o  naszą  histori ę  i  tradycj ę.  

Bieg  rozpoczyna si ę zawsze  w pi ątek  spotkaniem  patriotycznym  w  Jurczycach   

w  Izbie  Pami ęci  Generała broni  Józefa Hallera.  Równie ż  tam  jest  w pi ątek  

21.08.2015. losowane  kolejno ść  badań  weterynaryjnych  i  kolejno ść  startu.   

W  sobot ę   22  sierpnia  2015r.  od  wczesnych  godzin  ran nych  odbywaj ą  się  

badania  weterynaryjne   

po  których  na  tras ę  Biegu  wychodz ą  zawodnicy  w  odst ępach  7 – 10 minutowych.  

Zawodnicy na starcie  otrzymuj ą  alarmowy  pakiet  bezpiecze ństwa,  kart ę  startow ą   

i  mapę  w  skali  1: 25000.  Na  mapie  jest  zaznaczonyc h   do 25  obiektów  

do odnalezienia  w  terenie.  Obiekty  odnalezione są  odpowiednio  punktowane  

w zależności od odległo ści i trudno ści  z  odnalezieniem.  Ilo ść  punktów  zebrana  

w  ci ągu  5  godzin  wyłania  zwyci ęzców  w  kilku  konkurencjach:   

Bieg  Indywidualny  na  Koniu  na  Orientacj ę  w  Terenie   

o  puchar  Ministra  Obrony  Narodowej.   

Konny  Bieg  na  Orientacj ę  w  Terenie  Patrolami  dwukonnymi   

o  Buńczuk  Burmistrza  Kalwarii  Zebrzydowskiej, 

Konny  Bieg  na  Orientacje w Terenie  Zast ępami  Wielokonnymi   

Konny  Bieg  na  Orientacje  w  Terenie  zaprz ęgami  Dwukonnymi  ,   

Konny  Bieg  na  Orientacj ę w Terenie  Zaprz ęgami  Jednokonnymi   

Zakończenie  Biegu  i  nocleg  w  rejonie  Lanckorony 

Udział nie  kosztuje  nic.   Zawodnicy  otrzymuj ą  wyżywienie  i  zakwaterowanie  dla  

siebie i  konia  w  warunkach  polowych.   



W   przypadku  braku  ubezpieczenia  Organizator  p obiera  jedynie  30  złotych   

od  konia  na  dodatkowe  ubezpieczenie  od  nast ępstw  nieszcz ęśliwych  wypadków. 

Zgłoszenia  pisemne, mailem, telefoniczne  lub  dla   starych   Bywalców  nale ży  si ę  

zameldowa ć  w  Jurczycach  koło  Skawiny  w  pi ątek  21 sierpnia do  godziny  19,oo 

O godzinie  20,oo  odprawa  i  losowanie  numerów  startowych. 

Dodatkowe  informacje  Kwatermistrz  Krystyna  Wier ciak  telefon  510 14 14 22, 

lub  Organizator  Odpowiedzialny  Zbigniew  Strze żywój  Burzy ński  tel.  510 14 14 21. 

Zakończenie  w  niedziel ę  23  sierpnia  2015r  o  godzinie  15,oo  w  Kalwa rii  

Zebrzydowskiej. 

Są  przygotowane  wyró żnienia,  Puchary  i  nagrody  rzeczowe  dla  najlep szych.  

Tradycja  16  lat  poprzednich  przynosi  przesłani e  o  wspaniałej  przygodzie  

terenowej  i  serdecznej  atmosferze  przyjaciół.   Na  imprezie  nie  ma  jakichkolwiek  

działań  reklamowych,  komercyjnych,  lub  zarobkowych,   

a  wszyscy  organizatorzy  pracuj ą  czysto  społecznie  bez  jakichkolwiek  apana ży.  

Równie ż  16  lat  do świadcze ń  i  stabilnej  Kadry  mówi  o  dobrej  organizacji   i  braku  

wypadków. 

Z  wyrazami  szacunku! 

Prezes  Marek  Eustachiusz  Kiersztyn 

Vice Prezes  Krzysztof  Burzy ński 

 
 


