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Kuyavia Cup 09-10.04.2022
E1, E2 – Oćwieka

Tworząc projekt Kuyavia Cup, obrałem sobie za cel zorganizowania 

zawodów na które sam chciałbym pojechać. Głównym celem jest to 

aby mapy i trasy były na najwyższym poziomie. Pierwsze zarysy tras 

powstają kilka miesięcy przed imprezą. 

Kolejnym ważnym dla mnie aspektem jest to aby zawody odbywały się 

w rodzinnej atmosferze. W tym roku zabieram Was w okolice Oćwieki. Jest to teren 

sąsiadujący z terenm Kuyavi z 2020 roku. Niektóre kategorie podczas sobotniego biegu 

zawitają częściowo na mapie z drugiego etapu.

Bartosz Pawlak
kierownik zawodów

1. WKS „Grunwald” Poznań
Mail: biuro@sportsentertainment.pl
Tel. +48 663 735 438
www.kuyaviacup.sportsentertainment.pl

2. Sports Entertainment
Mail: biuro@sportsentertainment.pl
Tel. +48 663 735 438

Kierownik zawodów: Bartosz Pawlak
Sędzia główny: Alicja Hornik
Kartograf: Wojtek Dwojak, Jacek Morawski,
Budowa tras: Bartosz Pawlak

Data i miejsce zawodów:

Organizator:

Zespół organizatorów: 

KUYAVIA CUP, RTZ, MPIK RUNDA 6 i 7
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Zawody indywidualne 2-dniowe, o wyniku decyduje suma czasów 
wszystkich biegów. Wszystkie biegi ze startu interwałowego. 

09.04.2021 sobota > bieg skrócony klasyk (start godzina 13:00)
10.04.2021 niedziela > bieg średni (start godzina 10:00)

E1 – Polana
Współrzędne: 52°45’06.1”N 17°49’03.0”E
Biuro czynne w sobotę od godziny 10:00 

E2 – Polana
Współrzędne: 52°45’06.1”N 17°49’03.0”E
Biuro czynne w niedzielę od godziny 8:30

Model Event
dostępny od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 15:00
Współrzędne: 52°43’59.3”N 17°48’56.2”E

K: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
M: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
OPEN A (trudna - długa), OPEN B (średnia), OPEN C (łatwa, dla dzieci z 
opiekunem). W kategoriach OPEN możliwość biegania w grupach.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii przy małej 
liaaczbie zgłoszeń.

Ubiór zakrywające całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk.

Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident.
Koszt wypożyczenia chipa 5 zł. 
Koszt zgubienia wypożyczonego chipa 200 zł.

Forma zawodów:

Centrum zawodów:

Program zawodów: 

Kategorie:

Ubiór:

Potwierdzenie punktów: 
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MAPA E1, E2: Oćwieka, skala 1:10.000, e-2,5m  
(od kategorii K/M45 skala 1:7.500)

Autor: Wojtek Dwojak, Jacek Morawski
Aktualność: styczeń 2022

Opis terenu E1, E2: W tym roku przenosimy się w okolice Oćwieki, terenu 
sąsiadującego z terenem Kuyavi z 2020. Przyjdzie nam się zmierzyć z 
bogatą mikrorzeźbą i kilkoma stromymi podbiegami. Na obszarze te-
gorocznej edycji przebieżność jest od bardzo dobrej do utrudnionej. 
Dodatkowym plusem zawodów w kwietniu będzie brak pokrzyw i wyso-
kich traw.

Teren zawodów ETAP 1 i 2:
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KATEGORIE SPORTOWE

termin I 
do 07.03.2022

termin II 
do 31.03.2022

  po terminie

do kat. KM16 40 zł (2 etapy) 50 zł (2 etapy) 70 zł (2 etapy)

20 zł (1 etap) 25 zł (1 etap) 35 zł (1 etap)

powyżej 
kat. KM16

80 zł (2 etapy) 100 zł (2 etapy) 120 zł (2 etapy)

40 zł (1 etap) 50 zł (1 etap) 60 zł (1 etap)

Kategorie K/M10 oraz OPEN C opłata 10 zł za etap

KATEGORIE REKREACYJNE

termin I 
do 07.03.2022

termin II 
do 31.03.2022

  po terminie

OPEN A, B 80 zł (2 etapy) 100 zł (2 etapy) 120 zł (2 etapy)

40 zł (1 etap) 50 zł (1 etap) 60 zł (1 etap)

5

Przy pierwszym terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto 
organizatora do dnia 08.03.2022 (włącznie) do godziny 23:59. Jeśli 
środki nie znajdą się na koncie zgłoszenie będzie zakwalifikowane 
jako w II terminie. 

Przy drugim terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto organi-
zatora do dnia 01.04.2022 (włącznie) do godziny 23:59. Płatność 
w Biurze Zawodów będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.Zgłoszenia po termi-
nie będą przyjmowane tylko w biurze zawodów.
Zgłoszenia: https://orienteering.org.pl/pzos/detail/competition/353

Zgłoszenia:

MAPA: Chomiąża Szlachecka, skala 1:10.000, e-2,5m
Autor: Wojtek Dwojak, Jacek Morawski, Bartosz Pawlak
Aktualność: 2021

Model event:
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Informacje dostępne na stronie zawodów.

Istnieje możliwość treningu na mapach z poprzednich edycji. 
Przylegających do tegorocznego terenu i oddalonych o ok. 10km 
od tegorocznej edycji, koszt 5zł za mapę, zapotrzebowanie proszę 
wysyłać na maila biuro@sportsentertainment.pl

Na konto bankowe Millennium bank: 91 1160 2202 0000 0004 5473 9046, 
Adres: Sports Entertainment, Padniewko 78A, 88-300 Mogilno
Przelew z dopiskiem: KUYAVIA CUP, imię i nazwisko lub nazwa klubu.

Jeżeli przyjeżdżasz większa grupą/klubem napisz do nas, 
a przygotujemy specjalna ofertę dedykowana specjalnie dla was. 
e-mail: biuro@sportsentertainment.pl

- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator,
- zawodników obowiązują ważne badania lekarskie,
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 
zaginione w trakcie trwania zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
niniejszego Biuletynu,
- o wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów,
- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
biuletynu,
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- o przypadku odwołania imprezy w związku z rządowymi obostrze-
niami związanymi z COVID-19, organizator gwarantuje zwrot 100% 
wpłaconego wpisowego.
- uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z rozumieniem ustawy dla celów związanych z 
imprezą.
- organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 
uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmis-
jach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzysty-
wania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. 
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszcza-
nie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na 
stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również 
na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatora.

Informacje o zawodach znajdują się na stronie www.kuyaviacup.sportsentertainment.pl

Uwagi:

Zakwaterowanie:

Mapy treningowe:

Płatność:


