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Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” przy Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi

 ul. Batorego 29

 84-230 Rumia 

 e-mail: bniewiedziala@op.pl

 
Współorganizator: Polski Związek Orientacji Sportowej

 

Instytucje wspierające organizację Mistrzostw Polski:
Urząd Miasta Rumi

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Nadleśnictwo Wejherowo

Miejski Ośrodek Sportu i 

 

Zespół organizatorów:  Kierownik zawodów

  Sędzia główny

  Budowniczy tras

  Kontroler PZOS

  Obsługa SI

  Biuro zawodów

 

Data i miejsce: 23 wrzesień 2017

Mistrzostwa Polski 

 24 wrzesień 2017

Mistrzostwa Polski 

 

Forma zawodów: Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Masters w klasycznym biegu 

na orientację, zaliczane do kalendarza CTZ, o współczynniku rankingowym 1,3

 Bieg sztafetowy 

 
Program zawodów: 23.09.2017 - sobota
 godz. 11.00 - start pierwszego zawodnika 

 godz. 15.00 - dekoracja i 

 

 24.09.2017 - niedziela
 godz. 10.00 - start biegu sztafetowego

 godz. 13.30 - dekoracja i 

 

Centrum zawodów:  23-24.09.2017 
 Leśniczówka Sikor

będzie wyznakowany

 GPS 54°40'52.21"N 18°16'37.82"E
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Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” przy Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi

Batorego 29 

 

mail: bniewiedziala@op.pl 

Polski Związek Orientacji Sportowej 

Mistrzostw Polski:  
Urząd Miasta Rumi 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

Wejherowo 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi 

Kierownik zawodów  Benedykt Król - tel. 663

Sędzia główny   Michał Motała  

Budowniczy tras, kartograf Michał Motała 

Kontroler PZOS  Jerzy Antonowicz 

Obsługa SI   Artur Szymerowski 

Biuro zawodów  Barbara Niewiedziała - 

17 - Puszcza Darżlubska 

Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w klasycznym

24 wrzesień 2017 - Puszcza Darżlubska 

Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w sztafetowym biegu na orientację

Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Masters w klasycznym biegu 

na orientację, zaliczane do kalendarza CTZ, o współczynniku rankingowym 1,3

Bieg sztafetowy - zgodnie z Regulaminem Sportowym PZOS 

sobota 

start pierwszego zawodnika  

dekoracja i zakończenie zawodów 

iedziela 
start biegu sztafetowego 

dekoracja i zakończenie 

 sobota-niedziela 

Leśniczówka Sikorzyna - zjazd z drogi pomiędzy miejscowościami Darżlubie 

będzie wyznakowany. 

54°40'52.21"N 18°16'37.82"E 

GGGUUU   NNNAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCJJJĘĘĘ   

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” przy Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi 

. 663 775 755 

 tel. 606 505 392 

klasycznym biegu na orientację 

sztafetowym biegu na orientację 

Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Masters w klasycznym biegu  

na orientację, zaliczane do kalendarza CTZ, o współczynniku rankingowym 1,3 

 

zjazd z drogi pomiędzy miejscowościami Darżlubie i Leśniewo 
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Biuro Zawodów: 23-24.09.2017 
 Biuro czynne w sobotę 

w Centrum Zawodów

 
Noclegi: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji

 
Teren: 23.09.2017 - sobota

 „Sikorzyna I” aktualność lato 2017

kategorie 1:10

o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, występują liczne tereny podmokłe

  

 24.09.2017 - niedziela
 „Sikorzyna II” aktualność lato 2017

dobrze przebieżny z miejscami o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, 

występują liczne tereny podmokłe.

  

Cześć terenu rozgrywania zawodów pokrywa się z mapą „Mechowo 2”.

 Link do mapy: http://zielonysport.pl/mapy/1989

 

Teren zamknięty: Zakazane przebywanie

biegania, jazdy

Sportowej.  

 

Mapa terenu zamkniętego opublikowana na stronie PZOS: 

http://www.zielonysport.pl/pliki/Teren_zamknietyMP2017

 

Kategorie wiekowe: Mistrzostwa Polski

 Bieg sztafetowy: K16, K18, K21, M16, M18, M21

  

 Mistrzostwa Polski Masters (bieg 

K75, K80, K85, M35, M40,

 Bieg sztafetowy: K

  

System Potwierdzania PK: Zawody zostaną rozegrane przy użyciu elektronicznego 

potwierdzania PK Sp

 

Uczestnictwo:  Warunkiem udziału w zawodach jest:

 - posiadanie licencji PZOS (dla osób, które n

możliwość wykupienia licencji 

 - posiadanie ważnych badań lekarskich
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czynne w sobotę w godz. 9.00-15.00 i w niedzielę 

w Centrum Zawodów. 

nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. 

sobota 
Sikorzyna I” aktualność lato 2017, skala 1: 15 000 (dla kat. K/M

1:10 000, e-2,5 m, w większości teren dobrze przebieżny z miejscami 

o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, występują liczne tereny podmokłe

iedziela 
Sikorzyna II” aktualność lato 2017, skala 1:10 000, e-2,

dobrze przebieżny z miejscami o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, 

występują liczne tereny podmokłe. 

Cześć terenu rozgrywania zawodów pokrywa się z mapą „Mechowo 2”.

http://zielonysport.pl/mapy/1989-36-335-GD.jpg

przebywanie na całym terenie zamkniętym - dotyczy

jazdy na rowerze, itp. Zabrania się organizacji

Mapa terenu zamkniętego opublikowana na stronie PZOS: 

http://www.zielonysport.pl/pliki/Teren_zamknietyMP2017-

Mistrzostwa Polski (bieg klasyczny): K16, K18, K20, K21, M16, M18, M20, M21

Bieg sztafetowy: K16, K18, K21, M16, M18, M21 

Mistrzostwa Polski Masters (bieg klasyczny): K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65, K70, 

M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80

Bieg sztafetowy: K105, M105, M140  

Zawody zostaną rozegrane przy użyciu elektronicznego 

potwierdzania PK SportIdent. 

Warunkiem udziału w zawodach jest: 

posiadanie licencji PZOS (dla osób, które nie posiadają licencji PZOS 

ykupienia licencji jednorazowej - wniosek),  

ważnych badań lekarskich. 

GGGUUU   NNNAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCJJJĘĘĘ   

.00 i w niedzielę w godz. 8.30-12.00  

dla kat. K/M16-35) pozostałe 

dobrze przebieżny z miejscami  

o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, występują liczne tereny podmokłe.  

2,5 m, w większości teren 

dobrze przebieżny z miejscami o utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, 

Cześć terenu rozgrywania zawodów pokrywa się z mapą „Mechowo 2”.  

GD.jpg 

dotyczy to zarówno chodzenia, 

organizacji zawodów w Orientacji 

-klasyk,sztafety.jpg 

(bieg klasyczny): K16, K18, K20, K21, M16, M18, M20, M21 

lasyczny): K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65, K70, 

M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 

Zawody zostaną rozegrane przy użyciu elektronicznego systemu 

ie posiadają licencji PZOS istnieje 
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Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są do 

stronie PZOS - bieg indywidualny

Bieg sztafetowy 
w kategoriach 

potwierdzeniem

w biurze zawodów na załączonym 

 Za prawidłowość danych zgłoszonych na zawody odpowiada osoba zgłaszająca.

 

Opłaty:  

Rodzaj opłaty 

Wpisowe dla zawodników K/M16

Wpisowe dla zawodników kategorii K/M18 i starszych

Opłata startowa za bieg sztafetowy

Opłata startowa za bieg sztafetowy K/M18 i starsze

Wypożyczenie karty SI

Zmiana karty SI po zamknięciu 

 

 

Płatności: Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów przed biegiem lub przele

bankowym na konto do dnia 18.09.2017

 Konto bankowe: 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr rachunku: 40 1090 1102 0000 0001 1785 5159

 W tytule przelewu należy wpisać nazwę klub

jest opłata. 

 Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym 

jego usunięcie). Po tym terminie w 

zgłoszone, które nie opłaciły wpisowego zostaną obciążone równowartością 50% 

wartości wpisowego. 

 Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.

 

Nagrody: Mistrzostwa Polski:

Miejsca 1-3 - medale i 

 

Mistrzostwa Polski Masters:

Miejsca 1-3 - medale
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Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.09.2017 poprzez formularz zgłoszeniowy na 

bieg indywidualny 

Bieg sztafetowy - zgłoszenia do dnia 10.09.2017 z podaniem ilości sztafet 

w kategoriach drogą mailową na adres: bniewiedziala@op.pl

potwierdzeniem. Zgłoszenie imienne sztafet do dnia 23

awodów na załączonym formularzu (zał. 1). 

Za prawidłowość danych zgłoszonych na zawody odpowiada osoba zgłaszająca.

Wpisowe dla zawodników K/M16 

zawodników kategorii K/M18 i starszych 

Opłata startowa za bieg sztafetowy K/M16 

Opłata startowa za bieg sztafetowy K/M18 i starsze 

Wypożyczenie karty SI 

Zmiana karty SI po zamknięciu zgłoszeń 

Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów przed biegiem lub przele

bankowym na konto do dnia 18.09.2017. 

Konto bankowe:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
Nr rachunku: 40 1090 1102 0000 0001 1785 5159 
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko), za który

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym 

jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby 

szone, które nie opłaciły wpisowego zostaną obciążone równowartością 50% 

wartości wpisowego.  

Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.

Mistrzostwa Polski: 

medale i upominki, dyplomy za miejsca 1-6 

Mistrzostwa Polski Masters: 

medale, upominki i dyplomy  

GGGUUU   NNNAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCJJJĘĘĘ   

poprzez formularz zgłoszeniowy na 

z podaniem ilości sztafet  

bniewiedziala@op.pl za zwrotnym 

23.09.2014 do godz. 15.00  

Za prawidłowość danych zgłoszonych na zawody odpowiada osoba zgłaszająca. 

Wysokość opłaty 

20,00 zł/bieg 

40,00 zł/bieg 

60,00 zł/sztafeta 

100,00 zł/sztafeta 

3,00 zł/bieg 

10,00 zł 

Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów przed biegiem lub przelewem 

(imię i nazwisko), za który wnoszona 

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym 

przypadku nieobecności wszystkie osoby 

szone, które nie opłaciły wpisowego zostaną obciążone równowartością 50% 

Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski. 
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Trening: Istnieje możliwość wykupienia mapy na trening w 

z Mistrzostwami Polski.

 

Inne informacje: Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności material

trwania zawodów.

Organizator zapewnia opiekę medyczną

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 

 O wszystkich sprawach spornych decyduje 

 Weryfikacja uprawnionych zawodników wg stanu na dzień 18.09.2017.

 Losowanie minut startowych i numerów sztafet zostanie przeprowadzone w dniu 

19.09.2017 (wtorek). Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym na 

stronie zawodów

Miejsca postojowe będą zorga

do 1800 m. 

 Wszystkie informacje na temat zawodó

www.siodemka.rumia.pl/mp201
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Istnieje możliwość wykupienia mapy na trening w 

z Mistrzostwami Polski. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

O wszystkich sprawach spornych decyduje kierownik zawodów.

uprawnionych zawodników wg stanu na dzień 18.09.2017.

Losowanie minut startowych i numerów sztafet zostanie przeprowadzone w dniu 

19.09.2017 (wtorek). Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym na 

stronie zawodów. 

Miejsca postojowe będą zorganizowane wzdłuż drogi dojazdowej do

Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie 

www.siodemka.rumia.pl/mp2017. 

GGGUUU   NNNAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCJJJĘĘĘ   

Istnieje możliwość wykupienia mapy na trening w terenie sąsiadującym  

nej za rzeczy zaginione w trakcie 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

zawodów. 

uprawnionych zawodników wg stanu na dzień 18.09.2017. 

Losowanie minut startowych i numerów sztafet zostanie przeprowadzone w dniu 

19.09.2017 (wtorek). Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym na 

nizowane wzdłuż drogi dojazdowej do CZ - od 50 m  

będą dostępne na stronie 


