
     
 

 

 

 
 
 

 

BIULETYN 
 

Mistrzostwa Woj. Pomorskiego w Biegu na Orientację – long 
XXIV Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację  - runda 1 

 

 
ORGANIZATOR: 

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij 

przy Zespole Szkół Publicznych w Osieku, 

ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek 

www.wloczykij.gd-net.pl ukswloczykij@wp.pl 

www.facebook.com/impreza.szago  

 
SPONSORZY: 

Urząd Gminy w Osieku 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. 

Zawody współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 
Kierownik Zawodów – Artur Fankidejski 
Sędzia Główny – Jarosław Bartczak 
Biuro Obliczeniowe – Jerzy Porzycz 
Budowniczy Tras – Jarosław Bartczak 
Sekretariat – Anna Dettlaff 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

Portal internetowy: www.trójmiasto.pl 

 

mailto:ukswloczykij@wp.pl?subject=Mam%20pytanie
mailto:ukswloczykij@wp.pl?subject=Mam%20pytanie


TERMIN: 

25 marca 2017 r. 

 

CENTRUM ZAWODÓW: 

Zespół Szkół Publicznych w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich 51 (sala gimnastyczna) 

N 53’43.376  E 018’29.642 

Dojście na start – 1200 m 

 
FORMA ZAWODÓW: 

Dzienne, indywidualne, długodystansowe o współczynniku rankingowym 0,7 

W kategoriach K/M 16 i starsi - start masowy, pozostałe kategorie start interwałowy. 

 

TEREN ZAWODÓW: 

Mapa „Markocin” 1 : 10 000, e 2,5, aktualność grudzień 2016,  

autor: Jarosław Bartczak, 

ukształtowanie terenu rozgrywania zawodów: teren płaski, duża ilość dróg i ścieżek, 

przebieżność od bardzo dobrej do utrudnionej. 

 

 

     
 

KATEGORIE STARTOWE: 

K-10N/R,10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35/40, 45/50, 55+ 

M-10N/R,10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35/40, 45/50, 55/60, 65/70, 75+ 

oraz OPEN1 (ok. 3 km, łatwa) i OPEN2 (ok. 5 km, łatwa) 

 

W przypadku małej liczby zgłoszeń kategorie będą łączone. 

 

kategoria 

K            M 

rocznik 

10          10 2007 i młodsi 

12          12  2005-2006 

14          14 2003-2004 

16          16 2001-2002 

18          18 1999-2000 

20          20 1997-1998 

21          21 1983-1996 

35/40     35/40 1973-1982  

45/50     45/50 1963-1972 

55+        55/60 1953-1962 

              65/70 1943-1952 

              75+ 1942 i starsi 

  OPEN 1 / OPEN 2    

 

 

 



ZAPISY:  

Do 20 marca 2017 roku  

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej organizatora. 

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia wysyłając 

email na adres ukswloczykij@wp.pl 

Prosimy o terminowe zgłoszenia, ponieważ kilka dni przed zawodami 

drukujemy mapy. 

 

OPŁATA STARTOWA: 

 Opłaty startowej można dokonać w bazie zawodów lub 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, kluby, które dokonają płatności przelewem do dnia 20 marca – zniżka 1 zł. 

 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 

K10N, M10N, 10R, K/M10, OPEN                               5 zł 

K/M-12 do K/M 14 10 zł 

K/M-16 do K/M 18 15 zł 

pozostałe kategorie 20 zł 

 
Zawodnicy UKS Włóczykij startują za darmo.  

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 3 zł za sztukę 

(zagubienie chipa 120 zł). 

 

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW: 

25.03.2017 sobota 

09.30 – przyjmowanie uczestników  

11.00 – START godz.”00”  

14.30 -  META  

15.00 – Zakończenie, wręczenie medali, dyplomów 

 

KOMUNIKACJA: 

- własnym środkiem lokomocji, PKS 

-  najbliższe stacje PKP (ok 20 km od bazy) Smętowo, Twarda Góra, Warlubie 

 

 

ŚWIADCZENIA STARTOWE: 
- medale i dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii K/M 
-  w kategorii 10N, 10R, OPEN zawodnicy otrzymają dyplomy  
 

POSIŁEK 

- istnieje możliwość wykupienia posiłku (zupa) w cenie 7 zł 



 

KOSZULKA 

- istnieje możliwość kupna koszulki technicznej „Szago” w cenie 42 zł, szczegóły na 

stronie zawodów                                           

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich 

imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów 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 UKS 

WŁÓCZYKIJ OSIEK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie 

korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie 

z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, 

poz. 1204).  
 

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.wloczykij.gd-net.pl 
 

          


