
 
 

REGULAMIN 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
W SPRINTERSKIM BIEGU NA ORIENTACJĘ 

 

III Runda PUCHARU POMORZA W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
V Runda XXIII MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW W BIEGU NA ORIENTACJĘ 

Kwidzyn, sobota 21.05.2016 r. 

Zawody są współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
 

Organizator:  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie 
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej w Gdyni 
 
Kierownictwo zawodów 
Kierownik Zawodów – Tomasz Müller 
Kierownik Techniczny – Wojciech Serocki 
Kierownik sekretariatu i Centrum Zawodów – Maciej Gostkiewicz 
Sędzia Główny – Marek Sobiegraj 
Biuro Obliczeniowe – Zbigniew Mądrzyński 
Budowniczy Tras – Maciej Krzyśko 
 
Termin:  
21 maja 2016 r. / sobota / 
Start: godz. “00” – 16.15  
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przebywania od godz. 15.45 w strefie startu (teren boiska Szkoły Podstawowej nr 
6, wejście bramką przy rondzie), gdzie będzie też można skorzystać z mapki treningowej. UWAGA! Zawodnicy, którzy 
do godziny 15.45 nie znajdą się w strefie startu nie zostaną do niego dopuszczeni. 
Zakończenie i wręczenie medali: godz. 19.00 przed główną sceną na stadionie Kwidzyńskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji, naprzeciw Centrum Zawodów, ul. Sportowa 6 
 
Forma: dzienne, indywidualne, sprinterskie. Zawody będą ostatnim sprawdzianem przed odbywającymi się 2 tygodnie 
później Mistrzostwami Polski w sprinterskim bno w Uniejowie 
 
Centrum zawodów – Kwidzyn – teren przyległy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 3 
Meta zawodów mieści się tuż przy wjeździe na teren Komendy PPSP (N: 53˚72’21” E: 18˚93’47”). Parking wyłącznie dla 
pojazdów związanych z Mistrzostwami Województwa w Sprinterskim bno (uczestnicy i organizatorzy) mieści się przy hali 
sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie (wjazd od ul. Żeromskiego), 250 metrów od centrum 
zawodów. 
Uwaga! W godzinach 10.30 – 14.30, ze względu na zawody uliczne „Bieg Papiernika”, dojazd do centrum 
zawodów i parkingu będzie bardzo utrudniony i możliwy będzie wyłącznie ulicą Korczaka od strony wschodniej. 
Z wyjątkiem parkingu wskazanego przez organizatora, przez cały dzień może też być utrudnione parkowanie w innych 
miejscach w okolicach centrum zawodów  
 
Sekretariat:  
Praca sekretariatu Mistrzostw Województwa Pomorskiego w sprinterskim bno będzie skoordynowana z terminarzem 
„Biegu Papiernika”, dlatego dokładne godziny pracy sekretariatu podane zostaną w regulaminie technicznym do 
09.05.2016r. opublikowanym na stronie organizatora www.umkskwidzyn.pl 
 

     
 



 
Kategorie Mistrzostw Województwa Pomorskiego w sprinterskim bno: 
Kategorie sportowe 
K (kobiety)   10   M (mężczyźni) 10  rocznik 2006 i młodsi  

12                12       rocznik 2004 - 2005 
  14    14  rocznik 2002 - 2003  
  16    16  rocznik 2000 - 2001  
  18    18  rocznik 1998 - 1999  
  20    20  rocznik 1996 - 1997  
  21    21  rocznik 1982 - 1995  
                     35/40               35/40             rocznik 1972 – 1981 
                       45/50                           45/50     rocznik 1962 - 1971  
      55/60+             rocznik 1952 i starsi 

55/60              rocznik 1952 - 1961  
             65/70  rocznik 1942 - 1961 

75+  rocznik 1941  i starsi   
K/M10N - trasa wstążeczkowana 
Trasy rekreacyjne 
10R (trasa rodzinna) - trasa wstążeczkowana – bez ograniczeń wiekowych  
OPEN - rekreacyjna, średnio trudna, dla początkujących – bez ograniczeń wiekowych 
 
Mapa:  
 „Kwidzyn – Zatorze II” -  aktualność marzec 2016 – skala 1:4000 
e- 2,5 m, autorzy: Maciej Krzyśko, Marek Sobiegraj  
Minuta 00 – godzina 16.15 
Limit czasu 60 minut 
Wszystkie kategorie – start interwałowy – minuty startowe wywieszone zostaną na stronie organizatora 
www.umkskwidzyn.pl , w piątek 20.05.2016r. w godzinach wieczornych. 
Zawody rozegrane zostaną na nowej mapie przygotowanej wg standardów IOF   
Bieg rozegrany będzie w terenie miejskim, o nieregularnej zabudowie i miejscami sporych przewyższeniach  
 

                                                                
 
Trasy 
Kategoria Długość trasy (km)  Ilość PK Kategoria Długość trasy (km)  Ilość PK 
K10N  1,3 (1,8)      11    M10N  1,3 (1,8)      11  
K10     1,3       11  M10  1,5       12    
K12  1,5       12              M12  1,5       12    
K14  2,0       16  M14  2,2       18   
K16  2,6       20  M16  2,7       21  
K18  2,7       21  M18  2,9       22   
K20  2,9       22  M20  3,2       24  
K21  2,9       22  M21  3,2       24   
K35/40  2,6       20              M35/40  2,9       22             
K45/50   2,0       16                 M45/50  2,7       21       
K55/60+ 2,0       16              

             M55/60          2,6       20       
              M65/70  2,0       16  

M75+  2,0       16 
10R  1,5 (2,1)      12   
OPEN  2,2       18 
 

     

http://www.umkskwidzyn.pl/


Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu lub szkoły, numer licencji 
PZOS ( w przypadku posiadania) i nr chipa (w przypadku posiadania) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
piątku 13.05.2016r. (piątek) na adres zgloszenia@umkskwidzyn.pl . Ze względu na konieczność drukowania map 
zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane wyłącznie do wyczerpania vacatów. 
Za zgłoszenie i uczestnictwo w zawodach zawodników do 18 roku życia odpowiadają instytucje zgłaszające. 
Zawodnicy do 18 roku życia zgłaszający się indywidualnie mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie po przekazaniu 
organizatorowi, podczas odbierania materiałów startowych w sekretariacie zawodów, pisemnego oświadczenia rodziców 
bądź opiekunów prawnych zezwalającego na uczestnictwo nieletniego w zawodach. 
 
Dodatkowe informacje: 
Kierownik zawodów – Tomasz Müller, e-mail: bno@umkskwidzyn.pl, tel. 500 175 747 
Do 09.05 2016r. (wtorek) na stronie organizatora www.umkskwidzyn.pl zamieszczony zostanie regulamin techniczny 
zawierający m.in. informacje o godzinach pracy sekretariatu i plan centrum zawodów,  
 
Sędziowanie: 
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych SPORTIdent. Dla 
uczestników nieposiadających własnego chip-a istnieje możliwość jego wypożyczenia w sekretariacie zawodów, za opłatą 
3 zł za sztukę (zagubienie chipa 120 zł).  
Wszyscy zawodnicy startują z numerami startowymi odbieranymi przez kierowników ekip w biurze zawodów. Zawodnicy 
bez umieszczonego na przodzie numeru startowego nie będą dopuszczeni do startu. Zawodnicy startujący następnego 
dnia (22.05.2016r.) w Białkach k/ Kwidzyna, w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w średniodystansowym bno, 
biegać będą z tymi samymi numerami startowymi.  
 
Wpisowe: 
Kategorie K10N, M10N, K10, M10, 10R, OPEN    -   5 zł 
Kategorie K12, M12, K14, M14,      - 10 zł 
Kategorie K16, M16, K18, M18      - 15 zł 
Kategorie K20, M20 i starsze      - 20 zł 
 
Podane kwoty wysokości wpisowego nie zawierają ewentualnych kosztów wypożyczenia chipa (patrz; sędziowanie) 
Ze względu na zaangażowanie finansowe w działalność UMKS Kwidzyn Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 
oraz gmin powiatu, wszyscy zawodnicy z powiatu kwidzyńskiego, bez względu na kategorię wiekową, opłacają 
wpisowe w wysokości 5 zł 
Opłaty należy dokonać w terminie do 13.05 2016r. (piątek) na konto UMKS Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13 
Bank Zachodni WBK O/Kwidzyn, nr 93 1090 2620 0000 0001 1800 4820 lub w biurze zawodów. 
 
Świadczenia: 
Medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w kategoriach sportowych K/M 10 i starszych oraz K/M10N 
Dyplomy za zajęcie 6 pierwszych miejsc w kategoriach K/M 10 do K/M 14 oraz 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii 
K/M 16 i starszych 
W kategorii K/M10N i 10R wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i drobne upominki 
W kategorii OPEN dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc 
Woda i batonik na mecie dla każdego zawodnika kończącego bieg. 
 
Noclegi: 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 21/22.05.2016r. w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzkiej 54 – wejście od strony ul. Żeromskiego (należy posiadać własny 
materac i śpiwór), w cenie 12 zł za osobę. Rezerwacji należy dokonać na adres zgloszenia@umkskwidzyn.pl  
(rezerwacja ważna po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem od organizatora). Ilość miejsc ograniczona. O rezerwacji 
noclegów decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata pobierana będzie w sekretariacie zawodów.  
Inne możliwości noclegowe uczestnicy organizują we własnym zakresie. 
 
Dekoracja zwycięzców: 
Uroczysta dekoracja zwycięzców Mistrzostw Województwa Pomorskiego w sprinterskim bno odbędzie się o godz. 19.00, 
przed główną sceną, na stadionie Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, po przeciwnej stronie ulicy w stosunku do 
centrum zawodów, ul. Sportowa 6, w trakcie dużej imprezy plenerowej „Dzień Papiernika”. 
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Imprezy towarzyszące: 
Zawody rozegrane zostaną w dniu jednej z największych imprez plenerowych w Kwidzynie „Dzień Papiernika”, 
organizowanej przez partnera UMKS Kwidzyn - International Paper – Kwidzyn Sp. z  o.o. W godzinach 
przedpołudniowych, w pobliżu centrum zawodów (po drugiej stronie ulicy), zlokalizowane będą start i meta największej 
imprezy sportowej w Kwidzynie, biegu ulicznego na 10 km „Bieg Papiernika”, w którym wystartuje ponad 4000 
zawodników, do którego zachęcamy również zawodników biegających na orientację. W godzinach wieczornych na dużej 
scenie (na tym samym obiekcie i gdzie również odbędzie się dekoracja zwycięzców Mistrzostw Województwa), odbędzie 
się koncert 2 bardzo znanych zespołów muzycznych oraz na zakończenie bardzo atrakcyjny pokaz sztucznych ogni. 
Przez cały dzień czynny będzie bezpłatny plac rozrywki dla dzieci i dużo punktów gastronomicznych. Szczegóły całego 
programu na ten dzień znajdują się na www.biegpapiernika.pl . 
 
Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja 
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, 
nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. 
Uczestnicy zawodów zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swoje 
adresy e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, 
z późn. zm.). 
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez 
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kwidzynie imprez, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Klubu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). 
Organizator zawodów jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 
uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach 
promujących zawody i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom 
oprócz świadczeń startowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 
wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla 
prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola 
eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) na Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kwidzynie i przesłanie 
zgłoszenia jest wyrazem akceptacji powyższych warunków. 
 
Postanowienia końcowe: 
Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota 
wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.  
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
Zawodnicy początkujący i nie mający wcześniej kontaktu z biegami na orientację mogą sprawdzić znaki graficzne i opisy 
punktów kontrolnych używane na mapach do bno na stronie organizatora www.umkskwidzyn.pl w zakładce „o biegach na 
orientację” 
 
DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH 
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