
 
Pomorze Sprint Cup 2019 

w biegu na orientację 
Kwidzyn 30.08-01.09.2019r. 

www.pomorzesprintcup.pl, www.umkskwidzyn.pl  
 

Biuletyn Nr 1 
 

1. Organizator 
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kwidzynie  

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13 
Współorganizator 
Polski Związku Orientacji Sportowej 

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30/21 
 
2. Data i miejsce 
Gniew, Prabuty, Kwidzyn 30.08-01.09.2019r. 
 
3. Program zawodów 
 

29.08.2019r.  (czwartek) Otwarcie Biura Zawodów  18.00 – 21.00 

30.08.2019r.  (piątek) E1- Gniew 16.30 – 18.30 

31.08.2019r.  (sobota) E2 - Prabuty 
E3 - Kwidzyn 

10.30 – 12.30 
16.30 – 18.30 

01.09.2019r.  (niedziela) E4 - Kwidzyn  
Podsumowanie zawodów 

10.30 – 12.00 
13.00 

 
 
 

 

http://www.gpp2015.pl/
http://www.umkskwidzyn.pl/


4. Forma zawodów 
Trzydniowe, 4- etapowe, indywidualne zawody w sprinterskim biegu na orientację, zaliczane do 
Rankingu PZOS, z rankingiem 1.1. 
 
5. Biuro zawodów - Sekretariat 
29.08 ( czwartek ) w godz. 18.00 – 21.00 – wydawanie materiałów startowych 
                        Kwidzyn, biuro Klubu, ul. Sportowa 6, II piętro 
30.08 ( piątek ) w godz. 13.00 – 16.00 – wydawanie materiałów startowych 
                        Gniew, w centrum zawodów I etapu  
31.08 ( sobota ) w godz. 08.30 – 10.00 – wydawanie materiałów startowych 
                         Prabuty, w centrum zawodów II etapu  
                         w godz. 15.30 – 16.00 – wydawanie materiałów startowych 
                         Kwidzyn, w centrum zawodów III etapu  
01.09 ( niedziela ) w godz. 08.30 – 10.00 – wydawanie materiałów startowych 
                         Kwidzyn, Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” (stadion 
                         hippiczny), ul. Miłosna 18, w centrum zawodów IV etapu 
 
6. Mapy 
3 nowe mapy, w nowym terenie oraz 1 w połowie wykorzystywana podczas etapu 
sprinterskiego Pucharu Najmłodszych 2019 a w połowie nowa mapa, aktualność wszystkich map 
sierpień 2019 r.  
Etap I – mapa „Gniew - Centrum” – skala 1:4000, e - 2,5 m 

Etap II – mapa „Prabuty - Centrum” – skala 1:4000, e - 2,5 m 
Etap III – mapa „Kwidzyn - Centrum zachód” – skala 1:4000, e - 2,5 m 
Etap IV – mapa „Kwidzyn – TRW Miłosna”” – skala 1:4000, e - 2,5 m 
 
7.Teren zawodów 
Etap I – teren starego miasta i wokół XIV-wiecznego zamku w Gniewie (20 km od Kwidzyna) 
Etap II – teren starego miasta w Prabutach (20 km od Kwidzyna) 
Etap III – teren w centrum miasta i wokół XIV-wiecznego Zespołu Zamkowo - Katedralnego  
              w Kwidzynie 

Etap IV – teren zabudowań zabytkowej, XIX-wiecznej wojskowej stadniny koni „Miłosna”  
              w Kwidzynie 
 

8. Kategorie wiekowe 

Sportowe: 
Kobiety     – W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65,  
                  W70, W75 
Mężczyźni – M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70,      
                  M75, M80, M85,  

Rekreacyjne: 
- K10N wstążeczkowana,  
- M10N wstążeczkowana,  
- 10R - Rodzinna (bardzo łatwa, krótka, dla początkujących i dla rodzin z dziećmi,   
           wstążeczkowana,) 
- Krótka - łatwa, krótka, dla początkujących 
- Średnia - trudniejsza, dłuższa, dla średniozaawansowanych 
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń. 

 



9. Zgłoszenia 
Termin zgłoszeń do 19.08.2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie PZOS https://orienteering.org.pl/pzos/entries  
Zgłoszenia po 19.08.2019r. możliwe włącznie w miejsce wakatów.  
 
10. Opłaty 
 

Kategoria I termin do 01.07.2019r.  II termin do 19.08.2019r. 

*Licencja PZOS Pozostali *Licencja PZOS Pozostali 

1 etap 4 etapy 1 etap 4 etapy 1 etap 4 etapy 1 etap 4 etapy 

W/M 10N, 10R, 
W/M10 

10 30 10 30 15 45 15 45 

W/M12-16 15 50 20 60 20 70 25 90 

W/M 18+, 
Krótka, Średnia 

25 90 30 100 30 100 35 120 

**Mieszkańcy 10 30 10 30 15 45 15 45 

  Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. O dacie rejestracji zgłoszenia decyduje 
data zapłaty. 
* Zawodnicy posiadający polską licencję zawodniczą PZOS 
** Mieszkańcy zameldowani na terenie powiatu kwidzyńskiego i tczewskiego 
a) Zgłoszenia i wpłaty po 19.08.2019r. – opłaty ujęte w II terminie + 50 %   
b) Rezygnacja z biegu do 19.08.2019r. – zwrot 50 %, po tym terminie wpłaty nie podlegają  
    zwrotowi 
c) Wypożyczenie karty SI – 10 zł za 1 etap, 20,00 zł za 4 etapy 
d) Zgubienie karty SI organizatora – 300,00 zł 
e) Zmiana zawodnika lub zmiana nr chipa po 19.08.2019r. – 10 zł  
f ) Niepełnoletni zawodnicy indywidualni mogą startować w zawodach wyłącznie za pisemną 
zgodą opiekunów prawnych (do pobrania www.pomorzesprintcup.pl w zakładce „Biuletyny”), 
którą opiekun prawny dostarcza do sekretariatu zawodów, co jest warunkiem wydania 
materiałów startowych. 
 
Wszystkie opłaty dokonuje się na konto:  
UMKS Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 13 
Santander Bank Polska S.A. O/Kwidzyn 
nr 93 1090 2620 0000 0001 1800 4820 

w treści przelewu proszę napisać – opłata startowa „Pomorze Sprint Cup 2019”  i nazwę klubu 
 
11. System potwierdzania punktów 
Na wszystkich etapach używany będzie elektroniczny system pomiaru czasu SPORTIdent AIR+. 
Po 19.09.2019r. wszystkim zawodnikom bez podanych nr SI zostaną przydzielone karty SI 
organizatora, bez możliwości późniejszej zmiany. 
 
12. Trening 
Istnieje możliwość skorzystania z treningów przed zawodami 26.8 i 29.08 (mapy sprinterskie) 
oraz 27.08 i 28.08 (mapy klasyczne, leśne). Każdorazowo na terenie mapy treningowej 
ustawionych będzie około 15-20 punktów kontrolnych. Koszty treningu – 8 zł za 1 mapę. 
Termin zgłoszeń oraz termin zapłaty dotyczącej uczestnictwa w treningach wraz z podaniem 
ilości map – do 19.08.2019r. 

 

http://www.pomorzesprintcup.pl/


13. Zakwaterowanie  
Zawodnicy organizują noclegi we własnym zakresie. Istnieje możliwość noclegu w dniach 30.08 
– 01.09.2019r., w warunkach turystycznych (podłoga w na sali gimnastycznej) na Hali 
Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, ul. Żeromskiego 80 - 12,00 zł os/noc. 
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenie zapotrzebowania na adres bno@umkskwidzyn.pl. Przyjęcie 
zgłoszenia wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto organizatora. 
 
14. Wyżywienie 
W centrum zawodów etapu II i IV będzie działał bufet, w którym dostępne będą ciepłe i zimne 
napoje oraz przekąski i ciepłe posiłki. Szczegóły podane zostaną w Biuletynie nr 2, który ukaże 
się do 20.08.2019r. 
 
15. Transport 
Dojazd do centrum zawodów możliwy będzie również komunikacją organizatora (autobus). 
Szczegóły podane zostaną w Biuletynie nr 2, który ukaże się do 20.08.2019r. 
 
16. Parking 
Wszystkie 3 dni zawodów – parking bezpłatny 
 
17. Nagrody w klasyfikacji generalnej (suma czasów z 4 etapów)  
 
Kategorie W/M10 - W/M 14     – miejsca 1-3 dyplomy i drobne nagrody rzeczowe 

      – miejsca 1-6 dyplomy 
Kategorie W/M 35+         – miejsca 1-3 dyplomy i drobne nagrody rzeczowe  
Kategorie W/M 16, 18, 20, 21  – miejsca 1-3 dyplomy i nagrody pieniężne 
Wszystkie kategorie sportowe  – miejsca 1-3 pamiątkowe statuetki 
 
10R          – wszyscy zawodnicy dyplomy i drobne upominki 
W/M10N         – miejsca 1-3 dyplomy i drobne nagrody rzeczowe, pozostali  
                                              zawodnicy dyplomy i drobne upominki 
Open 1, Open 2        – miejsca 1-3 dyplomy i drobne upominki 
 
18. Uwagi 
- wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
- kluby i instytucje zgłaszające odpowiedzialne są za posiadanie i aktualność badań lekarskich 
  zgłaszanych zawodników. 
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
- organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania etapów zawodów. 
- na każdym etapie w centrum zawodów czynne będzie bezpłatne przedszkole, dostępne dla  
  dzieci uczestników zawodów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bno@umkskwidzyn.pl

