
REGULAMIN

VI Mistrzostwa Wałcza i XVI Powiatu Wałeckiego 
w biegach na orientację sportową

XXVII MISTRZOSTWA  POMORZA I KUJAW
 3 - 4.10.2020r.

1. Organizatorzy:    Miasto Wałcz, Gmina Wałcz , COS OPO Bukowina - Walcz, 100 batalion łączności, 
UKS Błyskawica – Dębołęka,  

     
2. Termin :  03.10.2020r.(sobota)  Start godz.  „00”- 11.00   

  04.10.2020r. (niedziela) Start godz."00"-10.30 
3. Forma:   Dzienne indywidualne w ramach B RTZ   

                                                                                                                                                                        
4. Centrum i sekretariat : sobota - Centralny Ośrodek Sportu OPO - Bukowina, Wałcz , (droga 

nr.22)Wałcz- Gorzów ,   niedziela -  Hotel Leśny Dwór - Iłowiec , droga nr.163 Wałcz -Kołobrzeg          
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: 1dzień  „ Morzyca ” 1:10 000 warstwice co 2,5 m Kwiecień , S. Krzyminiewski 
2 dzień " Rudki " 1: 10 000  warstwice co 2,5 m aktualizacja 2019r.

7.Zgłoszenia: link do zgłoszenia 
- podając dane zawodników (imię i nazwisko ,kategorię wiekową, klub , nr, licencji ,nr. chipa SI) należy 
przesłać do dnia 24.09.2020r. – prośba o przestrzeganiu terminu , Po terminie zgłoszenie  wpisowe 50 % 
więcej , zgłoszenie wpisowe po 30.09. 100% więcej. Kontakt : Zdzisław Dominiak telefon: 601-622-545    
e-mail zd40.2@wp.pl

8.Wpisowe za start na jednym etapie : kategorie MK10N, MK-10R ,MK10 i open po 7 zł ;                             
w kat.KM12 do KM18 po 10 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. Zawodnicy z Gmin  Wałcz i miasta Wałcz nie wnoszą wpisowego  – wsparcie finansowe  Miasta Wałcz i 
Gminy Wałcz.

11.Informacje dodatkowe : Zasady zachowania się  i obostrzenia w związku z pandemią  oraz   lista 
uczestników , minuty startowe itp. będą sukcesywnie przekazywane  na stronie internetowej UKS 
Błyskawica , link www.uksd.cba.pl  .Należy się z nimi zapoznać i stosować się do wytycznych.

12. W Centrum zawodów 1 dnia koszt parkingu za godzinę wynosi 2 zł . (system elektroniczny) .Najbliższy
 parking bezpłatny przy „ Biedronce ”na ul. Andersa   2 km od miejsca zawodów .

14.Postanowienia     Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 
         końcowe:         odpowiedzialność. 

ZAPRASZAMY!
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