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Data i miejsce:

1-3 czerwca 2018 - Teren Powiatu Wieruszowskiego

Forma zawodów:

Puchar Najmłodszych w biegu na orientację, zawody
indywidualne
i sztafetowe, zaliczane do kalendarza CTZ o współczynniku rankingowym 1, 3
Program zawodów:
Piątek, 1.06.2018:
16.00 – start pierwszego zawodnika w biegu sprinterskim .
Sobota, 2.06.2018:
10.00 – start pierwszego zawodnika w biegu klasycznym .
16.30 - program rozrywkowy i podsumowanie biegów indywidualnych
Niedziela, 3.06.2018:
10.00 – start pierwszych zawodników w biegu sztafetowym
14.00 – podsumowanie biegu sztafetowego

Centrum zawodów

Czwartek, 31.05.2018.

I Biuro Zawodów

Biuro zawodów czynne
w Starym Ochędzynie 55;

od 18.00 do 21.00 w Zespole
GPS: 51.300619; 18.258723

Piątek, 1.06.2018:
Biuro zawodów czynne od 12.00-16.00 w:
Zespół Szkół w Sokolnikach , ul. Szkolna 1, Sokolniki;
GPS: 51.3073986; 18.3244558
Sobota, 2.06.2018:
Biuro zawodów czynne od 8.30-10.00 w:
Szkoła Publiczna w Żdżarach, Żdżary 123
GPS: 51.219308; 18.259647
Niedziela, 3.06.2018:
Biuro zawodów czynne od 8.30 – 10.00 w:
Zespół Szkół w Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55,
GPS: 51.300619; 18.258723

Szkół

Mapy:

Piątek, 1.06.2018:
„Park i Osiedle Sokolniki”, skala 1: 4 000, e-2,5m, aktualność: wiosna 2018,
autor: Damian Cegiełka, Włodzimierz Dyzio
Sobota, 2.06.2018:
„Żdżarski Las II”, skala 1: 10 000, e-2,5m, aktualność: wiosna 2018,
autor: Włodzimierz Dyzio
Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów: „Żdżarski Las” 00-69-884/ŁDZ

Niedziela, 3.06.2018:
„Ochędzyn”, skala 1:10
autor: Włodzimierz Dyzio

000,

e-2,5m,

aktualność:
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2018,

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów oraz mapy dawne możliwe
do wykorzystania treningowego dostępne na stronie Starostwa Powiatowego
w Wieruszowie, podstrona „Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem”,
a
także
pod
adresem
internetowym:
http://powiatwieruszowski.pl/mapaifoto/mapa/

Teren:

Piątek, 1.06.2018:
Teren otwarty i półotwarty obejmujący park i zespół pałacowy oraz obszar
osiedlowej zabudowy domów jednorodzinnych z układem ulic osiedlowych
o regularnym układzie.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział
w zawodach ( zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.).
W terenie zamkniętym dopuszcza się zatrzymanie jako rezydent, student,
w celach biznesowych, turystycznych. W terenie zamkniętym zabrania się:
- przebywania z mapą orientacji sportowej,
- biegania,
- biegania na orientację,
- testowania wariantów chodząc lub biegając,
- organizacji zawodów w Orientacji Sportowej

Sobota, 2.06.2018:
Teren z dużą ilością nowych nasadzeń, regularną siecią dróg leśnych,
dukt i przecinek. W części mapy występuje pasmo wydm o przewyższeniach
do 25m. Las przeważnie iglasty o dobrej i ograniczonej przebieżności.
W środkowej części zbiornik wodny wysychający z bagnistym dnem.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział
w zawodach ( trenerzy, zawodnicy, członkowie klubów sportowych itp.).
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno
biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na nartach, itp.
Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Niedziela, 3.06.2018:
Teren o dobrej i bardzo dobrej przebieżności, z dużą ilością polanek.
Dużo ścieżek. Teren płaski , pozbawiony zdecydowanie wyraźnej rzeźby.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąć udział
w zawodach ( trenerzy, zawodnicy, członkowie klubów sportowych itp.).
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno
biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się
organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu
potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORT ident.

Ubiór:

Bieg sprinterski – ubiór dowolny, zakaz butów z kolcami.
Bieg klasyczny i sztafetowy – ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy,
szyi i rąk.

Treningi:

Informacje o możliwościach treningu zostały umieszczone na stronie
zawodów:

Kategorie wiekowe:

biegi indywidualne: K10, M10, K11, M11, K12, M12, K13, M13, K14, M14,
K10N, M10N, K10R, M10R, OPEN
Bieg sztafetowy : K10, M10, K12, M12, K14, M14, OPEN

Noclegi:

Organizator oferuje noclegi w obiektach szkolnych /klasy lekcyjne,
sale gimnastyczne/, na własnej karimacie i śpiworze/, dostęp do pryszniców
i sanitariatów/. Wyżywienie w Cateringu / po określeniu potrzeb
wraz ze zgłoszeniem do zawodów/.
Miejsca noclegowe:
Zespół Szkół w Sokolnikach, ul Szkolna 1; 98-420 Sokolniki
Zespół Szkół w Walichnowach „Pod Starym Dębem”, ul. Szkolna 28a;
98-420 Sokolniki;
Zespół Szkół w Pichlicach, Pichlice 1; 98-420 Sokolniki;
Zapotrzebowanie na noclegi i żywienie kierować na adres e-mailowy:
adam.sliwakowski@onet.pl

Noclegi w Gospodarstwach Agroturystycznych – zamawiane indywidualnie przez Kluby i uczestników
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Bocianim Gniazdem” - Arleta Tuz,
Chróścin 2, 98-430 Bolesławiec; tel. 793 003 199;
Ilość miejsc noclegowych-50, najbliższa mapa do treningu „Gola”
- w odległości 2 km /do uzyskania w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wieruszowie lub u Adama Śliwakowskiego (Kierownika Zawodów)
po kontakcie telefonicznym/.
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lasem”- Marianna i Andrzej
Szymankowie, ul. Zachodnia 89; 09-410 Czastary; tel. 62 78 43 136
– miejsc – 16, najbliższa mapa „Czastary” – odległość do mapy 500 m
do uzyskania w Gospodarstwie i u kierownika zawodów.

3. Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Prosną” – Justyna Bielewska,
Brzeziny 10, 98-405 Galewice; tel. 62 78 38 305 – miejsc 20. Najbliższa
mapa „Uroczysko Bocian” w odl. ok 3 km – dostępna w Gospodarstwie.
4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Jagoda” – Małgorzata Borowska,
ul. M. Konopnickiej 67, 98-405 Galewice; tel. 62 78 38 517 – miejsc 10,
najbliższa mapa „Głaz” odl. 100 m, „Galewice” odl. 1,5 km do uzyskania
w Gospodarstwie i u kierownika zawodów.
5. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zagroda”
Eugeniusz Kasprzak,
Niwiska1 98-405 Galewice,tel.62 78 38 126, miejsc 15, mapa „Sokolnicki
Las” w odl. 200 m dostępna w Gospodarstwie lub u kierownika zawodów.
6. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Parceli”- Marian Bury, Parcela 1,
98-420 Sokolniki, tel62 78 46 525, miejsc 10, najbliższa mapa „Ryś”
w odległości 400m, dostępna w Gospodarstwie lub u kierownika
zawodów.
7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec nad Prosną” Gola 1,
98-430 Bolesławiec, tel. k.512 337 825, 501 423 856, miejsc 35,
mapa „Gola” - /gospodarstwo na mapie/ - dostępna w Gospodarstwie.
8. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Nowinach” Maria Maślanka - Wójcin,
ul. Szopena 1; 98-432 Łubnice –miejsc 18; mapa „Gola” odległość
ok 2 km dostępna w „Gościńcu na Prosną”
9. Gospodarstwo Agroturystyczne „Viola” – Wioletta Sobota , ul. Polna 38
98-400 Wieruszów; tel. 502 176 049,
miejsc 21, najbliższa mapa
– „Lisie Jamy”, odległość ok.3km, dostępna u kierownika zawodów.
10. Gospodarstwo Agroturystyczne
„U Renaty” – Renata Zawadka,
ul. Parkowa 27, 98-405 Galewice; tel.660 417 446 - miejsc 8, najbliższa
mapa „Galewice” odl. ok1km, dostępna u kierownika zawodów .
11. Gospodarstwo Agroturystyczna
„Pałac Lubczyna”, Lubczyna 1,
98-400 Wieruszów, Roszyk Lilla – tel. 62 78 43 670. Ilość miejsc 20;
najbliższa mapa „Lisie Jamy”, odległość ok. 7 km, dostępna u kierownika
zawodów.
12. Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka”, Pakuła Iwona - Klatka 1,
98-400 Wieruszów; tel.604 438 501; najbliższa mapa „Lisie Jamy”
odl. 500 m dostępna u kierownika zawodów.
13. Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Grobli”, Paweł Lasota, Mieleszynek
18; 98-400 Wieruszów; tel. 605 725 441. Najbliższa mapa „Lisie Jamy”
odl. ok.2km, dostępna u kierownika zawodów.
14. Dom Wczasów Dziecięcych TPD; Głaz 12 k. Galewice; 98-405 Galewice
tel.062 78 43 929; mapa „Głaz” , dostępna na miejscu.
Mapy: „Lisie Jamy”, „Sokolnicki Las”, „Głaz”, „Galewice”, ,,Szustry”,
„U Maćka III”, „Czastary” są do pobrania na stronie Starostwa
Powiatowego w zakładce „Powiat Wieruszowski z mapą i kompasem”.
Mapy są ze stałymi PK w terenie, na każdej mapie 35 PK, co stwarza
możliwość wygodnego organizowania treningu bez konieczności

rozstawiania tras. Są to jednakże mapy z roku 2009, a więc ze zmianami
w pokryciu wynikającymi z gospodarki leśnej.
Mapka poniżej pokazuje usytuowanie Tras Orienteeringowych / map
ze stałymi PK/
1 „Sokolnicki Las”
2 –
„Głaz”
3 –
„Lisie Jamy”
4 „Galewice”
5 „Czastary”
6 –
„Szustry”
7 –
„Gola”
8 –
„U Maćka III”
9 „Pieczyska” /Teren zawodów- zakaz wstępu/

Opłaty:

Zgłoszenia:

Rodzaj opłaty

Wysokość

Wpisowe za bieg indywidualny
Wpisowe –bieg sztafetowy
Wypożyczenie karty SI
Zgubienie wypożyczonej karty SI
Nocleg
Śniadanie
Obiad
Kolacja
Parking

15.00 zł/bieg
30.00 zł/ sztafeta
5.00 zł/ zawody lub 3 zł/bieg
180.00 zł
10.00 zł/ osoba/noc
10.00 zł/ osoba
15.00 zł/ osoba
10.00 zł/ osoba
bezpłatny

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018, do godziny: 23:00
- biegi indywidualne /sprint i klasyk/ wyłącznie
zgłoszeniowym PZOS / na stronie PZOS /
-

bieg sztafetowy - zgłoszenie
adam.sliwakowski@onet.pl

liczby

sztafet

na

na

formularzu

adres

e-mail:

Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba
zgłaszająca.
Zgłoszenia po terminie: Możliwe do niedzieli 20.05.2018 zgodnie z procedurą wskazaną powyżej.
Po tym terminie tylko i wyłącznie w miejsca Vacatów w formie mailowej.
Wszystkie zgłoszenia po 18.05.2018 podlegają podwyższonej o 50 procent
opłacie wpisowego.
Zmiany i rezygnacje:

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego
zgłoszenia ( w tym jego usunięcia).
Po tym terminie, w przypadku nieobecności , wszystkie osoby zgłoszone
zostaną obciążone równowartością 50 procent wpisowego.

Płatności:

Wszelkich opłat można dokonywać w Biurze Zawodów lub do dnia
25.05.2018 przelewem bankowym na konto:
MUKS „Junior” w Ochędzynie , Stary Ochędzyn 55; 98-420 Sokolniki
97 9256 0004 4205 8203 2000 0030
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika),
za który wnoszona jest opłata.

Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Pucharu Najmłodszych.
Klasyfikacja drużynowa: Podczas kolejnych biegów wszyscy zawodnicy startujący w kategoriach
sportowych ( KM10 – 14) będą zdobywać punkty dla swoich klubów według
tabeli poniżej:

BIEG
Miejsce
Bieg
Indywidualny

1 2 3 4
15 12 10 9

5
8

6
7

7
6

8
5

9
4

10 11 12 13
3 2 1
0

Bieg Sztafetowy

25 21 18 15 12

9

6

3

0

0

0

0

0

Na zakończenie zawodów 3 najlepsze kluby zostaną nagrodzone.
Nagrody:
Miejsce
1-3
4-6

Inne informacje:

Nagroda
Medale, dyplomy, upominki
Dyplomy, upominki

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 zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
O wszystkich spornych sprawach decyduje sędzia główny zawodów.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
z zawodów zamieszczonych na stronie www.pn2018.powiat-wieruszowski.pl
oraz na stronie Powiatu Wieruszowskiego, w mediach i materiałach
promocyjnych.

Puchar Najmłodszych jest imprezą niekomercyjną – wszystkie opłaty
uczestników za udział w zawodach mają na celu jedynie pokrycie kosztów
organizacji zawodów.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie
internetowej: www.pn2018.powiat-wieruszowski.pl .

MŁODZI „ORIENTEERZY” - GOŚCINNA ZIEMIA
WIERUSZOWSKA SERDECZNIE WAS ZAPRASZA!

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, znanych powszechnie jako RODO informujemy, że wzięcie udziału
w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców, bądź opiekunów
prawnych zawodników na przetwarzanie ich danych osobowych w celach
przeprowadzenia zawodów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko
oraz rok urodzenia zawodnika. Wskazane dane będą dostępne przez okres roku,
tj. do 1 czerwca 2019 r., po czym nastąpi ich komisyjne zniszczenie.

