
 

  

 

 

 

 

BIULETYN nr 1 

GRAND PRIX GDAŃSKA 2019 w OS 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

w Biegu na Orientację na dystansie klasycznym 

VI runda Pucharu Pomorza w BnO 

 

16 czerwca 2019 

Gdańsk Brętowo - Niedźwiednik 

data wydania: 23.05.2019 

 



 

  

Zawody dofinansowane są: 

 z budżetu Miasta Gdańska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem jest: 

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN 

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk 

email: biuro@harpagan.pl ; tel. 606-210-024, 503-332-717  

www.harpagan.pl/mwpbno  ; https://www.facebook.com/klubharpagan  

 

WSPÓŁPRACA 
 

Urząd Miasta Gdańsk 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Rada Dzielnicy Brętowo 

Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 

Pomorska Federacja Sportu z siedzibą w Gdańsku 

Nadleśnictwo Gdańsk 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 
 

Kierownik Zawodów: Karol Kalsztein 

Budowniczy tras BnO: Michał Olejnik 

Koordynator Zawodów: Dominika Bąkowska 

Kierownik Biura Zawodów: Alicja Tojza 

Sędzia Główny: Karol Kalsztein 

 

RODZAJ ZAWODÓW 
 

Zawody dzienne, w kategoriach indywidualnych w biegu klasycznym o współczynniku 

rankingowym 0,8 w ramach Pomorskiego Kalendarza Orientacji Sportowej. Zawody będą 

ostatnim sprawdzianem przed odbywającymi się tydzień później Mistrzostwami Polski  

w na dystansie klasycznym w Karkonoszach. 

mailto:biuro@harpagan.pl
http://www.harpagan.pl/mwpbno
https://www.facebook.com/klubharpagan


 

  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

16 czerwca 2019, niedziela 

10:00 – 14.30 czynne biuro zawodów w centrum zawodów w Gdańsku Brętowie, 

11.00 -   godzina „0” wszystkich kategorii 

11.00 – 14.00 Gdańsk Brętowo - dystans klasyczny (Grand Prix Gdańska, 

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, ogólnopolski ranking współczynnik 0,8), 

11.00 – 14.00  Gdańsk Brętowo – Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUŚ  

po Niedźwiedniku - impreza towarzysząca, 

14.00 – 14.30  podsumowanie zawodów, wręczenie medali, dyplomów i nagród  

 

KATEGORIE STARTOWE 
 

Kategorie sportowe: 

K 
(kobiety) 

M 
(mężczyźni) 

roczniki 
K 

(kobiety) 
M 

(mężczyźni) 
roczniki 

10 10 2009 i młodsi 35/40 35/40 1975-1984 

12 12 2007-2008 45/50 45/50 1965-1974 

14 14 2005-2006 55+ x 
1955 i urodzone 

wcześniej 

16 16 2003-2004 x 55/60 1955-1964 

18 18 2001-2002 x 65/70 1945-1954 

20 20 1999-2000 x 75+ 
1944 i urodzeni 

wcześniej 

21 21 1985-1998    

Kategorie rekreacyjne: 

Trasy K10N (dziewczynki), M10N (chłopcy) – trasa po wstążkach, rocznik 2009 i młodsi, 

KM10R (rodzinna) – trasa po wstążkach, bez ograniczeń wiekowych, 

OPEN KB krótka, DB długa, bez ograniczeń wiekowych. 

Trasy OPEN polecane początkującym zawodnikom. W przypadku małej liczby zgłoszeń  

na poszczególne kategorie startowe, Organizator zastrzega sobie prawo łączenia 

sąsiadujących kategorii. 

 

OPŁATY STARTOWE 
 

Opłata za wypożyczenie karty SI wynosi 5zł. Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI - 

150,00 zł.  Stacje będą ustawione tylko w trybie dotykowym. 

Kategorie 

Osoby zgłoszone 

Płatne w Biurze 

zawodów w dniu 

16.05.2019 

Osoby niezgłoszone 

Płatne w Biurze 

zawodów w dniu 

16.05.2019 

KM10, KM12, KM14 i trasy rekreacyjne 10 zł 15 zł 

KM16, KM18, KM20 15 zł 20 zł 

KM21, KM35/40, KM45/50, KM55/60, KM65/70, M75+ 20 zł 25 zł 



 

  

 

CENTRUM ZAWODÓW 

 

Polana (była strzelnica wojskowa) na osiedlu Niedźwiednik w dzielnicy Brętowo na końcu 

ulicy Niedźwiednik. Baza zawodów będzie czynna od godziny 10.00  

GPS: 54.376783, 18.557841; 54°22'36.4"N 18°33'28.2"E 

W biuletynie nr 2 podamy proponowane miejsca parkingowe.  

Zalecamy dojazd komunikacją miejską ZTM Gdańsk. Rozkład jazdy na stronie 

www.ztm.gda.pl; Wysiadamy na przystanku „Potokowa”. Można dotrzeć też koleją do 

przystanku PKM Gdańsk Niedźwiednik. Rozkład jazdy na stronie www.pkm-sa.pl; 

 

ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia przyjmowane są przez internetowy formularz rejestracji dostępny na stronie: 

https://www.harpagan.pl/mwpbno/zgloszenia/  
Ostateczny termin zgłoszeń mija w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 23:59:59. 

Zgłoszenia po 11 czerwca 2019 przyjmowane będą tylko w ramach wolnych miejsc  

(1-3 miejsca) na opublikowanej liście startowej. 

Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednią kwotę za opłatę przelać na konto bankowe 

Organizatora. Możliwe jest uiszczenie opłaty za kilka osób. Dla zainteresowanych 

Organizator przygotuje rachunki za opłatę startową. 

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN 

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk 

Konto bankowe: 

SANTANDER POLSKA I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857 

W treści przelewu proszę wpisać: „Opłata startowa MWP” i nazwę Klubu (lub imię  

i nazwisko osoby indywidualnej). Wszelkie zmiany po 11 czerwca (kategoria,chip) – 10 zł. 
W Biurze Zawodów będzie możliwość płatności tylko gotówką. 
 

SYSTEM POTWIERDZANIA  
 

Na zawodach zostanie wykorzystany system pomiaru czasu SPORTIdent. Stacje i 

oprogramowane będzie kompatybilne ze wszystkimi seriami kart SI oraz kart płaskich. 

Stacje będą ustawione w tryb działania dotykowego!!! 

 

TEREN I MAPA ZAWODÓW 
 

Teren zawodów znajduje się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na wzniesieniach 

morenowych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. Rzeźba terenu 

charakteryzuje się przewyższeniami dochodzącymi do 100 metrów, gęstą siecią dróg i 

ścieżek, dużą ilością terenów podmokłych oraz zmiennym poszyciem leśnym. Mapa „Złota 

Karczma” w skali 1:10000, e- 5m aktualność wrzesień 2018 rok z aktualnymi poprawkami. 

Zabezpieczona w folii. Na starcie dostępne będą piktogramy do opisowników. 

http://www.ztm.gda.pl/
http://www.pkm-sa.pl/
https://www.harpagan.pl/mwpbno/zgloszenia/


 

  

         
 

NAGRODY 
 

Organizator przewiduje dyplomy i medale dla miejsc 1-3. Podczas zakończenia odbędzie 

się losowanie nagród wśród uczestników obecnych (należy dzierżyć w dłoni numer 

startowy podczas losowania). Pula nagród podczas losowania może ulegać zmianom.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- zawody nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są w ramach zadań 

statutowych Klubu Harpagan na zlecenie POZOS, 

- polecamy śledzić naszą stronę, tam znajdziecie aktualne informacje 

www.harpagan.pl/mwpbno oraz https://www.facebook.com/klubharpagan  
- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator, 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 

- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego zawodników, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów, 

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Biuletynów Zawodów, 

- zgłoszenie na zawody indywidualnie lub za pośrednictwem klubów lub innych jednostek 

organizacyjnych jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Biuletynach 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i udostepnienia wizerunku oraz imienia  

i nazwiska oraz roku urodzenia w celach związanych z działalnością statutową Klubu 

Harpagan (relacje z zawodów, wyniki, protokoły z zawodów), 

- BIULETYN nr 2 (Komunikat techniczny) pojawi się w dniu 12 czerwca 2019 roku. 

 

ZAWODY TOWARZYSZĄCE  
 

W tym samym miejscu i czasie odbywać się będzie 

Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUŚ z mapą 

po Niedźwiedniku. Dla uczestników przegotowane 

zostaną cztery trasy zielona, niebieska, czerwona, 

czarna w formie scorelauf. Na mapie łącznie  

30 punktów kontrolnych. Więcej informacji na stronie 

www.harpagan.pl/harpus  i https://www.facebook.com/dinoharpus/  

 

ZAPRASZAMY – ORGANIZATORZY  

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN 

http://www.harpagan.pl/mwpbno
https://www.facebook.com/klubharpagan
http://www.harpagan.pl/harpus
https://www.facebook.com/dinoharpus/

