
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE   MISTRZOSTWA   MŁODZIKÓW 

W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
Sprint  -  sztafety  -  klasyk 

Toruń,  29-30.09.2018 r. 
  

1. Organizator:  
Polski Związek Orientacji Sportowej 
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
Międzyszkolny Klub Sportowy SKARMAT 
 

2. Zespół organizacyjny: 
Kierownik Zawodów: Damian Kaczmarek 
Sędzia Główny: Waldemar Fijor 
Autorzy map: Damian Kaczmarek, Waldemar Fijor, Jarosław Bartczak 
Budowa tras: Damian Kaczmarek, Waldemar Fijor, Jarosław Bartczak 
Obsługa SI: Zbigniew Mądrzyński 
 

3. Forma i termin zawodów:  
Zawody indywidualne  - sprint  w dniu 29.09.2018 r. (sobota),  start: godz.”0” – 11.00 
Zawody sztafetowe – 3. zmianowe  w dniu 29.09.2018 r. (sobota), start: godz. „0” – 15.30 
Zawody indywidualne  - klasyk   w dniu 29.09.2018 r. (niedziela), start: godz. „0” – 10.00 
 

4. Kategorie:  
Indywidualne K14 i M14 ( zawodnicy do 14 lat )  - zgodnie z regulaminem PZOS. 
Sztafety K14 i M14 ( zawodnicy do 14 lat ) – zgodnie z regulaminem PZOS. 
W zawodach mogą brać udział zawodnicy z aktualną licencją sportową PZOS i aktualnymi 
badaniami lekarskimi. 

 
5. Zgłoszenia:  

należy przesłać  do dnia 22  września  2018, na adres: waldemar.fijor@gmail.com 
W  zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia,   nr chipa SI  
oraz numery licencji PZOS.   

           Zgłoszenie jest wa żne  po jego potwierdzeniu ze strony organizatora . 

6. Centrum Zawodów / Biuro zawodów: 
 
Sprint  – Aula UMK ul. Gagarina 11 (53.018502 ,18.572197).  Biuro czynne od godz. 9.30 – 10.30 
w centrum zawodów. 
 
Sztafety  – V Liceum Ogólnokształcące ul. Sienkiewicza 34 (53.015550, 18.581312 ). Biuro czynne 
od godz. 14.30 – 15.10 w centrum zawodów. 
 
Klasyk   – Polana Dolna przy Szkole Leśnej na Barbarce ul. Przysiecka 13 (53.053524, 
18.541004).   Biuro czynne od godz. 9.00 – 9.40 w centrum zawodów. 

 

7. Mapy i teren: 
 

Sprint   -  1:4000,   autor: Waldemar Fijor,  akt. - 2018 
Teren płaski, zurbanizowany. 
  
Sztafety   -  1:4000,  autor: Damian Kaczmarek,  akt. – 2018 
Teren o niewielkich przewyższeniach , dość dobrze  przebieżny, suchy. 
 
Klasyk   1:10000,  autor: Jarosław Bartczak,  akt. - 2018 
Teren o niewielkich przewyższeniach, dobrze  przebieżny, suchy. 
 
 



 
 
 

8. Potwierdzanie PK: 
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych 
SPORTIdent,  uczestnicy zobowiązani są do podania numeru chipa SI  w zgłoszeniu. 
Uczestnikom  nie posiadającym własnego chipa SI  zostanie  po 22.09.2018 r. przypisany chip,   
za dodatkową opłatą 3 zł.   Zagubienie chipa podczas zawodów – koszt 150 zł. 
 

9. Noclegi: 
 
Istnieje możliwość skorzystania z tanich  noclegów w następujących miejscach położonych 
w bliskiej odległości od miejsca startów (sprint / sztafety): 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Św. Józefa 26,  tel. 56 659 61 84, 
- Dom Studencki nr 6 ul. Słowackiego 1/3 tel. 56 612 15 48  

         
10. Wpisowe: 

 
Uczestnicy MMM nie opłacają wpisowego. 

 

11. Inne informacje i postanowienia końcowe: 
• podczas rozgrywania sprintu oraz zawodów sztafetowych nie przewiduje się startu osób spoza 

MMM, 
• zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 
• wyniki zawodów będą opublikowane na stronach:  kpozos.pl,  skarmat.pl 
 

 
12. Medale, dyplomy: 

 
Medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6 

 
 

 
 
Do zobaczenia na zawodach. 

 


