
                                                        REGULAMIN 
 
III OTWARTE MISTRZOSTWA KWIDZYNA W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ŚREDNIODYSTANSOWYM  
BIEGU NA ORIENTACJĘ 
 
II Runda INDYWIDUALNEGO PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
II Runda XIX MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
 

Kwidzyn, niedziela 14.04.2013 r. 
 

Organizator:  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie 
 
Współorganizatorzy: 
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie 
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
 
Termin:  
14 kwietnia 2013 r. / niedziela / 
Start: godz. “00” - 11:00  
Zakończenie i wręczenie medali: godz. 14:30 w Centrum Zawodów 
 
Forma: dzienne, indywidualne, klasyczne 
 
Centrum zawodów – Kwidzyn – Miłosna 
Centrum zawodów mieści się na polanie w pobliżu południowej granicy miasta Kwidzyna, przy drodze krajowej 
nr 55 z Kwidzyna w kierunku Grudziądza, przy skrzyżowaniu ulic Miłosna i Leśna (N: 53˚42’23’’, E: 18˚57’27’’). 
Parking dla wszystkich pojazdów zorganizowany jest na polanie w odległości 100m od centrum zawodów, po 
przeciwległej stronie skrzyżowania. 
 

 



 
Sekretariat:  
13.04. (sobota) - Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie, ul. Warszawska 13, czynny od godz. 18.00 – 19.00 
14.04. (niedziela) - Centrum zawodów, czynny od godz. 9.30 – 10.40  
Organizatorzy proszą wszystkich uczestników zawodów przebywających w Kwidzynie w przeddzień zawodów, 
o dokonanie wszelkich formalności w sekretariacie zawodów w sobotę 13.04. 
 
Kategorie: 
K (kobiety)   10N M (mężczyźni) 10N  rocznik 2003 i młodsi  

12               12       rocznik 2001 - 2002 
  14     14  rocznik 1999 - 2000  
  16     16  rocznik 1997 - 1998  
  18     18  rocznik 1995 - 1996  
  20     20  rocznik 1993 - 1994  
  21     21  rocznik 1979 - 1992  

     35/40  rocznik 1969 – 1978 
35/45                                               rocznik 1964 - 1978 

  50+                          rocznik 1963 i starsze 
                                                            45/50  rocznik 1959 - 1968  
       55  rocznik 1954 - 1958  

  60+  rocznik 1953 i starsi  
 
K10N,M10N, 10R (trasa rodzinna) - trasy wstążeczkowane – bez ograniczeń wiekowych  
Open – trasa otwarta, bez klasyfikacji – bez ograniczeń wiekowych   
 
Mapa:  
„Kwidzyn – Południe”, skala 1:10000, e – 5m, autor Jarosław Bartczak, opracowanie wrzesień 2012, 
aktualność marzec 2013 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, numer ewidencyjny ( w 
przypadku posiadania) i nr chipa (w przypadku posiadania) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 06.04.2013r. (sobota) na adres bno@umkskwidzyn.pl lub przez formularz zgłoszeniowy PZOS na stronie 
www.zielonysport.pl  
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń, ponieważ mapy będą drukowane wraz z trasami. 
 
Dodatkowe informacje: 
Kierownik zawodów – Tomasz Müller, Tel. 500 175 747 
 
Wyniki: 
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. 
 
Wpisowe: 
Dla zawodników posiadających numer ewidencyjny Okręgowego Związku Orientacji Sportowej 
W wysokości: 5,00 zł w kat. K, M – 10N, -12, -14, -16 oraz Open i 10R  
oraz 10,00 zł we wszystkich pozostałych kategoriach 
 
Dla zawodników nieposiadających numeru ewidencyjnego Okręgowego Związku Orientacji Sportowej 
W wysokości: 7,00 zł w kat. K, M – 10N, -12, -14, -16 oraz Open i 10R 
oraz 15,00 zł we wszystkich pozostałych kategoriach 
Wpisowe pobierane będzie w sekretariacie zawodów 
 
Świadczenia: 
Medale, upominki i dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii K/M  
 
 
 
 
 
 

mailto:bno@umkskwidzyn.pl
http://www.zielonysport.pl/


 
 
Noclegi: 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 13/14.04.2013r. w warunkach turystycznych w salach lekcyjnych 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 13 (należy posiadać własny materac i śpiwór), w 
cenie 7 zł za osobę. Rezerwacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2013r. (sobota) na 
adres bno@umkskwidzyn.pl lub tomasz.muller@grupavega.pl (proszę żądać potwierdzenia otrzymania 
rezerwacji). Opłata pobierana będzie w sekretariacie zawodów. 
Inne możliwości noclegowe uczestnicy organizują we własnym zakresie. Dla ułatwienia na stronie 
organizatora w zakładce „noclegi” podany będzie szereg kontaktów z ofertą noclegową w Kwidzynie i okolicy. 
 
Postanowienia końcowe: 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 

DO ZOBACZENIA W KWIDZYNIE 
 
 
Organizatorzy III Mistrzostw Kwidzyna serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Mistrzostwach 
Grudziądza w biegu na orientację, które rozegrane zostaną dzień wcześniej (13.04.2013r.).  
Będzie to jednocześnie I runda Pucharu Województwa Pomorskiego i I runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw. 
Szczegóły na www.umkskwidzyn.pl i www.kp-orienteering.w.interia.pl 
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