
 

 
 

 

 
 

 
XXVII  MISTRZOSTWA POMORZA I KUJAW W BIEGU NA ORIENTACJĘ - runda 3 

V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego w BnO 
   Grudziądz, 27.06.2020 r. 

1. Organizator:          Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
 Klub Radioorientacji Sportowej Ligi Obrony Kraju w Grudziądzu  

2. Współorganizatorzy Urząd Miasta w Grudziądzu, Lasy Komunalne - Leśnictwo Czerwony Dwór 
     i sponsorzy: Nadleśnictwo Jamy, Leśnictwo Biały Bór, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 
                                     Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. 

                        
3. Termin:                 27 czerwca  2020 r. / Niedziela /     Start: godz. “00” - 11:00  

Zakończenie: planowane na godz. 14:00,  . 

4. Forma:    Dzienne, indywidualne, na dystansie klasycznym o współczynniku rankingowym  0,8 

5. Centrum   Grudziądz Biały Bór – Plaża Delfin położenie  GPS :  53.428980;   18.763665  
   zawodów 

                                                                         
6. Sekretariat           czynny od godz. 9.00 – 10.30 w centrum zawodów. 

 
7. Kategorie:             K-10N/R, 10, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50+ 

M-10N/R, 10, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55/60, 65+ oraz  OPEN 1 i OPEN 2 
           W kategorii OPEN 1 trasy są łatwe (ok. 3 km) -   możliwy jest start w zespołach. 
           W kategorii OPEN 2 trasy są trudniejsze  (ok. 5 km)  - możliwy jest start w zespołach. 

W przypadku małej liczby zgłoszeń kategorie będą łączone. 

8. Mapa:  "Biały Bór – Rudnik Południe” , Leśnictwo Biały Bór 1:10000,  e=2,5 m, 
 autor: Waldemar Fijor 

Teren o ciekawej  mikrorzeźbie,  w większości dobrze  przebieżny . 

9. Zgłoszenia: Zgłoszenie zawierające : imię i nazwisko, klub/szkoła, numer SI, rok urodzenia, kategorię  
oraz nr licencji PZOS   (w przypadku posiadania) należy przesłać , do dnia : 
22 czerwca 2020 r. poprzez  formularz  na stronie  www.bnozapisy.ofr.pl    
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń – z uwagi na druk map z trasami. 

10. Listy startowe:   Listy startowe i wyniki online na stronie:    www.bnozapisy.ofr.pl    www.kpozos.pl                              

11. Wpisowe:            K,M 10 N/R  oraz  OPEN   - 10,00 zł    
                                  K,M 10  do  K,M 18          - 14,00 zł    

 K,M 20/21 i starsi            - 20,00 zł  
  

 Na zawodach będzie wykorzystany system elektroniczny SI – wypożyczenie chipa  
3 zł, zagubienie wypożyczonego chipa – 120 zł. 

12. Świadczenia: Materiały startowe dla wszystkich uczestników a także za zajęcie 3 pierwszych miejsc                                  
dyplomy (elektroniczne) oraz  medale  w  kategoriach K/M. 

 
13.Możliwości            Uczestnicy organizują noclegi i wyżywienie we własnym zakresie , do dyspozycji MORiW  
      noclegowe            Grudziądz, oraz Plaża DELFIN 
      

14.Postanowienia Uczestnicy, zgłaszający się na mistrzostwa indywidualnie lub za pośrednictwem    
        końcowe:      klubów, JW, szkół, wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska   
                                  w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych. 

 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie  i startują na własną  odpowiedzialność. 



 

 

Działania  podjęte przez organizatora zawodów MPiK runda 3. 
 w biegu na orientację  

dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego podczas zawodów  
  

1. Możliwość organizowania zawodów: W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, w zakresie 
na jaki pozwalają na to rozporządzenia administracji państwowej, zawody MPiK runda 3. w biegu 
na orientację odbędą się przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego.  

2. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego: Będą przestrzegane przez organizatorów 
i obowiązują także wszystkich uczestników.  

2.1 Rejestracja uczestników: Przeprowadzona będzie drogą elektroniczną; korekty zgłoszeń 
w biurze zawodów będą możliwe z zachowaniem bezpiecznych odległości i własnych maseczek. 

2.2 Możliwość rezygnacji z udziału w imprezie ze względów zdrowotnych:   Rezygnacja 
z udziału w zawodach ze względów zdrowotnych nie będzie pociągała za sobą dodatkowych 
kosztów.  

2.3 Zalecenia obowiązujące na parkingu, w centrum zawodów na starcie , na trasie 
oraz na mecie:  

Na parkingu i w centrum zawodów obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznych odległości 
i noszenie własnych maseczek. Stanowisko biura zawodów zabezpieczone będzie w dodatkowe 
środki do dezynfekcji rąk.  

2.4 Organizacja startu: Sędziowie obsługujący start będą wyposażeni w środki ochrony 
osobistej (maseczki, lub przyłbice ochronne i  rękawiczki) oraz środki do dezynfekcji wyposażenia 
startu i rąk. Z jednego startu, w jednej minucie będzie startować co najwyżej jeden zawodnik / 
zespół rodzinny. Przewiduje się organizację 2 startów jednocześnie z zachowaniem bezpiecznych 
odległości.  

2.6 Potwierdzanie punktów kontrolnych: Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych 
będzie  odbywać się wyłącznie elektronicznie.  

2.7 Organizacja mety: Sędziowie obsługujący metę będą wyposażeni w środki ochrony 
osobistej, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki.  

2.8 Zakończenie imprezy: tradycyjna forma zakończenia imprezy nie jest przewidywana.  

2.9 Wyniki: wyniki końcowe i międzyczasy  będą opublikowane  na stronach 
www.bnozapisy.ofr.pl ,    www.kpozos.pl będą również dostępne on-line aktualizowane na bieżąco 
w trakcie imprezy. 

2.10 Dyplomy: Dyplomy elektroniczne będą do pobrania ze strony organizatora.  

3. Obowiązkowe (epidemiczne) wyposażenie każdego uczestnika: Własny środek do 
dezynfekcji rąk, maseczka lub przyłbica.   

 

          ORGANIZATORZY 


