
                                                        REGULAMIN

II OTWARTE MISTRZOSTWA KWIDZYNA W BIEGU NA ORIENTACJĘ

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KLASYCZNYM BIEGU NA ORIENTACJĘ
I Runda XIX MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Kwidzyn , 14.04.2012 r.

Organizator: 
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta w Kwidzynie
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
UKS „Azymut 45” Gdynia

Termin: 
14 kwietnia 2012 r. / sobota /
Start: godz. “00” - 11:00 
Zakończenie i rozdanie medali: godz. 14:15 na stadionie hippicznym w Centrum Zawodów

Forma: dzienne, indywidualne, klasyczne
Zawody rozegrane zostaną w terenie bardzo zbliżonym do terenu w którym odbędą się 
Mistrzostwa Polski w klasycznym biegu na orientację, które UMKS przeprowadzi 23.09.2012r.

Centrum zawodów – tor motocrossowy w Bądkach k/Kwidzyna

Dojazd:
Centrum zawodów mieści się tuż za południowymi granicami miasta Kwidzyna, na terenie toru 
motocrossowego Bądki, przy wyjeździe drogą krajową nr 55 z Kwidzyna w kierunku Grudziądza

Sekretariat: czynny od godz. 9.00 – 10.40 w centrum zawodów

Kategorie:
K (kobiety)  10 M (mężczyźni) 10 rocznik 2002 i młodsi

12              12     rocznik 2000 - 2001
14   14 rocznik 1998 - 1999
16   16 rocznik 1996 - 1997
18   18 rocznik 1994 - 1995
20   20 rocznik 1993
21   21 rocznik 1978 - 1994
35/45   35/40 rocznik 1968 - 1977
50+   45/50 rocznik 1958 - 1967

  55 rocznik 1953 - 1957
  60+ rocznik 1956 i starsi

10R – trasa rodzinna (wstążeczkowana) – bez ograniczeń wiekowych
Open – trasa otwarta, bez klasyfikacji – bez ograniczeń wiekowych

Mapa: „Kwidzyn - Miłosna”(część południowa), skala 1:10000, e – 5m, autor Jarosław Bartczak, aktualność 
październik 2011

Zgłoszania
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, numer ewidencyjny PZOS ( w 
przypadku posiadania)i nr chipa (w przypadku posiadania) należ przesłać do dnia 10.04.2012r. (wtorek) na 
adres bno@grupavega.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

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


Kierownik zawodów – Tomasz Müller, Tel. 500 175 747

Wyniki
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych SPORTIdent. 
Uczestnicy posiadający własny chip zobowiązani są do podania jego numeru w zgłoszeniu. Dla uczestników 
nie posiadających własnego chip-a istnieje możliwość jego wypożyczenia w sekretariacie zawodów, w cenie 3 
zł za sztukę.

Wpisowe:
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
pobierane będzie w centrum zawodów

Świadczenia:
Medale i dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii K/M 

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Dodatkowe informacje o zawodach będą dostępne w Regulaminie Technicznym, który ukaże się na 
www.mistrzostwakwidzyna.pl , w czwartek 12.04.2012r. w zakładce REGULAMIN.

Strona dotycząca tegorocznych Mistrzostw Kwidzyna będzie uruchomiona od 01.02.2012r. Obecnie strona 
prezentuje komplet informacji dotyczących Mistrzostw Kwidzyna 2011. 
Popatrzcie więc jak było.

DO ZOBACZENIA W KWIDZYNIE

http://www.mistrzostwakwidzyna.pl/

