
Mistrzostwa Wałcza i Powiatu Wałeckiego w biegach na orientację 
sportową 

XXIII MISTRZOSTWA  POMORZA I KUJAW  
runda 7 i 8   –  11-12.06.2016r. 

 
 
1. Organizatorzy:          Powiat Wałcz , Miasto Wałcz, Gmina Wałcz ,  UKS Błyskawica – 

Dębołęka,  100 batalion łączności w Wałczu,   
      

2. Termin : runda 7 - 11.06.2016r.(sobota)    Start godz.  „00”- 11.00 centrum zawodów  
Centralny Ośrodek Sportu Bukowina Wałcz .   Zakończenie: planowane na godzinę 14.00                                              
8 runda   12.06 (niedziela) Start godz.  „00”- 10.30  centrum zawodów  Kłosowo – boisko 
wiejskie 

3. Forma:                  Dzienne indywidualne w ramach B RTZ 
4. Centrum i sekretariat :                                                                                                                                                                  

1 dzień COS Bukowina Wałcz  dojazd : trasa Wałcz – Gorzów (nr.22) - po prawej stronie        
300 m za znakiem koniec obszaru  zabudowanego. 

2 dzień Kłosowo  gm. Wałcz – boisko wiejskie 
dojazd : TRASA Wałcz –Koszalin(nr.163) za m. Kłębowiec w lewo na Karsibór i prosto do 

drogowskazu na  Dębołękę   , w Dębołęce w lewo na Kłosowo . 
 Sekretariat zawodów czynny od godz. 9.00 w centrum zawodów. 

 
5.  Kategorie:            K-10N,10,12,14,16,18, 20/21,35/40, 45/50 ; 
                                 M.- 10N,10,12,14,16,18,20/21,35/40,45/50,55/60,65+ 
                                 oraz KM10R, OPEN (można biegać 2-3 osobowych zespołach) 
                                 W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie będą łączone. 
 
6.Mapa:  1 dzień  „ Raduń   ” ,  1:10 000 warstwice co 2,5 m aktualizacja  maj 2013 ,  
2 . dzień „Dębołęka ” 1:10 000 warstwice co 2,5 m aktualizacja  maj 2013.(mapy nie są foliowane) 

 
7.Zgłoszenia:          Zgłoszenia zawierają; imię i nazwisko, datę urodzenia , kategorię, klub  
          i numer licencji (w przypadku posiadania) ,   należy przesłać do dnia 03.06.2016r. – prośba 
o przestrzeganiu terminu  na adres :Zdzisław Dominiak 78-600 Wałcz. ul. Królowej Jadwigi 18/10. 
Tlf; 665-777-118 w godz.; 19.00 – 22.00.  e-mail zd40.2@wp.pl 
 
8.Wpisowe:  kategorie MK10N, MK-10R ,MK10 i open po 5 zł ;w kat.KM12 do KM14 po 10 zł ;                         

KM16 ,MK 18 po 15 zł ; MK20/21 i starszych po 20 zł.  
9.Świadczenia:                                                                                                                                                 
Dyplomy i  medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii,  MK-10R medale otrzymują 
tylko dzieci; kat. Open nie otrzymuje medali 
 
10. Istnieje  możliwość skorzystania z noclegu w dn.11.06.2016r. w NSP w Dębołęce należy 
zabrać własny śpiwór ilość miejsc ograniczona , koszt 10zł od osoby. Proszę podać ilość chętnych 
na zgłoszeniu. Spore możliwości zakwaterowania  ma COS Bukowina tlf. 67 258 44 61 ; ….(62) 
 
11.Postanowienia     Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną  
         końcowe:         odpowiedzialność. 
 

 
ZAPRASZAMY! 

 


