BIULETYN
Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Klasycznym Biegu na Orientację
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w biegach na orientację
Mistrzostwa Szkół Leśnych w biegach na orientację
ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku,
ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek
www.ukswloczykij.pl ukswloczykij@wp.pl
www.facebook.com/impreza.szago

WSPÓŁPRACA:
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
Powiat Starogardzki
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik Zawodów – Artur Fankidejski
Sędzia Główny – Anna Dettlaff
Biuro Obliczeniowe – Janina Banach
Budowniczy Tras – Jarosław Bartczak
Sekretariat – Anna Dettlaff
TERMIN:
02 października 2022 r.
CENTRUM ZAWODÓW:
okolice jez. Tuszynek przy drodze leśnej Osiek - Skórcz
https://goo.gl/maps/6smCfeGpPc9fYmd27
FORMA ZAWODÓW:
Dzienne, indywidualne, klasyczne o współczynniku rankingowym 0,8
start interwałowy.
TEREN ZAWODÓW:
Mapa „Tuszynek”, 1 : 10 000, e 2,5, aktualizacja Jarosław Bartczak, wrzesień 2022.

KATEGORIE STARTOWE:
sportowe
K 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35/40, 45/50, 55/60, 65+
M 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35/40, 45/50, 55/60, 65/70, 75+
popularyzacyjne
K/M10N (rocznik 2010 i młodsi) - trasa wstążeczkowana
10R (trasa rodzinna) - trasa wstążeczkowana – opiekun z dzieckiem do lat 10
OPEN – kategoria początkujących, bez klasyfikacji – bez ograniczeń wiekowych
Zawodnicy w kat. popularyzacyjnych startują w dowolnej minucie pomiędzy 00 i 30
ZAPISY:
Do 26 września 2022 roku

Na stronie PZOS https://orienteering.org.pl/pzos/entries
Prosimy o terminowe zgłoszenia, ponieważ kilka dni przed zawodami drukujemy
mapy.
OPŁATA STARTOWA:
• Opłaty startowej ze względów bezpieczeństwa i ułatwienia organizacji należy dokonać
przelewem na konto:
UKS WŁÓCZYKIJ volkswagenbank: 48 2130 0004 2001 0439 0563 0002
z podaniem imienia nazwiska, kategorii, osoby (osób) za które dokonujemy wpłaty.
• Wpisowe liczone jest od osoby.
• Osoby zapisane, które nie pojawią się na zawodach, zostaną obciążone 50% kosztami
wpisowego.
• Zmiany na listach startowych w dniu zawodów dokonywane przez zawodników – 10 zł
za zmianę
Wysokość opłaty startowej:
kategoria

opłata startowa

K/M10N, 10R, K/M10-K/M14

15 zł

K/M16 do K/M20, OPEN

20 zł

pozostałe

25 zł

wypożyczenie SI

5 zł

Zgłoszenie po terminie 150% opłaty startowej.
SĘDZIOWANIE:
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 5 zł za sztukę (zagubienie chipa 150 zł).

SEKRETARIAT:
Czynny od godziny 9.00
START:
Godzina 11.00 – start „00”
ŚWIADCZENIA STARTOWE:
- dyplomy, medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii K/M, drobne
upominki
- w kategorii K/M10N, 10R, OPEN zawodnicy otrzymają dyplomy
NOCLEG
Istnieje możliwość darmowego noclegu z sb/nd (1/2.10.2022) na sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Osiu. Nocleg w warunkach turystycznych dla osób, które planują wystartować
1 października w Osiu w Pucharze Woj. na dystansie średnim.

Wszyscy uczestnicy zawodów Pucharu Pomorza w średniodystansowym bno wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w
mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS
WŁÓCZYKIJ OSIEK imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie
z polityką prywatności Klubu www.ukswloczykij.pl/rodo Zgadzają się również na
otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!!! zgodnie z regulaminem
licencyjnym PZOS
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
- szczegółowe informacje na stronie www.ukswloczykij.pl

