
I MISTRZOSTWA GRUDZIĄDZA W BIEGU NA ORIENTACJ Ę 
XX MISTRZOSTWA POMORZA I KUJAW W BIEGU NA ORIENTACJ Ę - runda 1. 

INDYWIDUALNY PUCHAR WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – runda  1. 
Grudzi ądz - Rudnik, 13.04.2013 r. 

 
1. Organizator:  

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej  
Klub Imprez na Orientację „EKOTON”  w Grudziądzu 
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu 
Klub Łączności Ligi Obrony Kraju w Grudziądzu 
 

2. Współorganizatorzy i sponsorzy:  
Urząd Miejski w Grudziądzu  
MalDruk Michał Malinowski www.maldruk.pl 
 

3. Termin: 13 kwietnia 2013 / sobota / 
Start: godz. “00” - 11:00 
Zakończenie: planowane na godz. 14:00 w centrum zawodów. 
 

4. Forma: Dzienne, indywidualne, średniodystansowe 
 
5. Centrum zawodów: Grudziądz – PlaŜa Miejska nad j. Rudnickim (N: 53˚26’42, E:18˚45’1) 
 
6. Sekretariat czynny od godz. 9.30 – 10.40 w centrum zawodów. 
 
7. Kategorie:  
 

K (kobiety)   10N/R M (męŜczyźni) 10N/R  rocznik 2003 i młodsi  
12               12       rocznik 2001 - 2002 

  14     14  rocznik 1999 - 2000  
  16     16  rocznik 1997 - 1998  
  18     18  rocznik 1995 - 1996  
  20     20  rocznik 1994  
  21     21  rocznik 1979 - 1995  

35/45     35/40  rocznik 1969 - 1978  
  50+     45/50  rocznik 1959 - 1968  
       55  rocznik 1954 - 1958  

  60+  rocznik 1953 i starsi  
10N – trasa (wstąŜeczkowana ) 
10R – trasa z rodzicem/opiekunem (wstąŜeczkowana)  
Open – trasa otwarta, bez ograniczeń wiekowych, moŜliwy start w zespołach. 
W przypadku małej liczby zgłoszeń kategorie będą łączone. 
 

8. Mapa: "Rudnik – PlaŜa Miejska", 1:10000, e=2,5 m, autor: Waldemar Fijor,  aktualność lato -2012 
Teren o bardzo ciekawej mikrorzeźbie, częściowo o utrudnionej przebieŜności, suchy. 
 

9. Zgłoszenia:  
imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nr chipa SI oraz  
numery ewidencyjne PZOS  i licencji PZOS (w przypadku posiadania) naleŜy przesłać, do 
dnia 6 kwietnia 2013, na adres: waldemar.fijor@gmail.com 
Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń – z uwagi na druk map z trasami. 
 

10. Sposób potwierdzania punktów kontrolnych :  
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych 
SPORTIdent,  uczestnicy zobowiązani są do podania numeru chipa SI  w zgłoszeniu. Dla uczestników 
nie posiadających własnego chipa SI  będzie zabezpieczona  moŜliwość jego wypoŜyczenia 
w sekretariacie zawodów, za dodatkową opłatą 3 zł za sztukę. 
 

11. Wpisowe: 
 w wysokości : 5,0 zł w kat. K, M -10N/R oraz OPEN oraz 8,0 zł we wszystkich w pozostałych 
kategoriach pobierane będzie w centrum zawodów. 
 



12. Dojazd: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Świadczenia:  

Medale i dyplomy, za zajęcie 3 pierwszych miejsc w kaŜdej kategorii K/M a  w kategorii OPEN – 
dyplomy.    
 

14. Postanowienia ko ńcowe: 
Zawody odbędą się bez względu na pogodę 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 
Wyniki zawodów będą opublikowane na stronach:  kp-orienteering.w.interia.pl, 
www.skarmat.pl  oraz  www.ekoton.grudziadz.pttk.pl. 
 
Organizatorzy I Mistrzostw Grudziądza serdecznie zapraszają do wzięcia udziału: 
- w Pucharze Pomorza w Radioorientacji Sportowej (FOXORING), które zostaną przeprowadzone 
bezpośrednio po ukończeniu biegu w ramach Mistrzostw Grudziądza  w miejscu rozgrywania zawodów 
bno ( trasy krótkie, pokazowe - szczegóły w załączonym regulaminie), 
- w III Mistrzostwach Kwidzyna w biegu na orientację (następnego dnia w niedzielę 14.04.2013r.); 
 będą to jednocześnie Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym biegu na 
orientację oraz II runda Pucharu Województwa Pomorskiego a takŜe  II runda Mistrzostw Pomorza 
i Kujaw.   Szczegóły na  www.umkskwidzyn.pl.   
Uwaga: dla uczestników z Grudzi ądza zostanie zorganizowany transport autokarem (nieodpłatnie) 
do Kwidzyna i z powrotem  w dniu 14.04.2013 . Wyjazd z Grudziądza o godz. 9.00. Zainteresowani 
dojazdem powinni zgłosić się do Michała Banaszewskiego  jarjarbany@poczta.onet.pl,  i zarezerwować 
miejsce na przejazd do dnia 7 kwietnia 2013 r. 

z Torunia 
z Torunia A1 

z Gdańska A1 

z Gdańska i Bydgoszczy z Kwidzyna 

z Warszawy 


