
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE   MISTRZOSTWA   MŁODZIKÓW 

W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
Sprint  -  sztafety -  klasyk 
Toruń,  24-25.09.2022 r. 

  
1. Organizator:  

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej 
Międzyszkolny Klub Sportowy SKARMAT Toruń 
 

2. Zespół organizacyjny: 
Kierownik Zawodów: Waldemar Fijor 
Przygotowanie i aktualizacja map: Jarosław Bartczak, Waldemar Fijor 
Budowa tras: Waldemar Fijor, Jarosław Bartczak, Tomasz Hajdas 
Obsługa SI: Zbigniew Mądrzyński 
 

3. Program zawodów:  
Sobota 24.09.2022  

8.00 – 9.20 przyjmowanie szefów ekip w biurze biegu sprinterskiego 
9.20 -  9.30 przejście zawodników do strefy zamkniętej  
10.00 – start do biegu sprinterskiego 
do godz. 12.00  zgłoszenie składów imiennych sztafet 
 
14.30 – 15.15  przyjmowanie szefów ekip w biurze biegu sztafetowego 
15.15 -  odprawa przedstartowa biegu sztafetowego 
15.30 - start pierwszych zmian biegu sztafetowego 
 
      Niedziela 25.09.2022 
8.30 – 9.30 przyjmowanie szefów ekip w biurze biegu klasycznego 
10.00 – start biegu klasycznego 
13.00 – Wręczenie medali i dyplomów (w Centrum Zawodów) za wszystkie konkurencje MMM  
 
 

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

 
5. Zgłoszenia:  do dnia 17  września  2022,  

 
Sprint / Klasyk zgłoszenia należy dokonać  poprzez formularz zgłoszeniowy PZOS  
Sztafety ( liczba sztafet) zgłoszenia na  adres:  kpozos@gmail.com 
(skład sztafet do dnia 24 września do godz. 12.00 w biurze zawodów sprinterskich). 
 

6. Centrum Zawodów / Biuro zawodów: 
 
Sprint  – Park Tysiąclecia  przy ul. Podgórskiej w Toruniu  (52.99676 ,18.61533). 
 
Sztafety – V Liceum Ogólnokształcące ul. Sienkiewicza 34 (53.01560, 18.58062 ). 
 
Klasyk  – Szkoła Podstawowa w Przysieku k. Torunia (53.03284, 18.50268). 
 
 

 

 



7. Mapy i teren: 
 

Sprint  -  1:4000,   autor: Waldemar Fijor,  lato 2022 (mapa nowa) 
Teren płaski, parkowy. 
 
Sztafety  -  „Rudelka” 1: 4000,  autor: Jarosław Bartczak,  2018 akt. 2022  
Teren leśno-parkowy o niewielkich przewyższeniach , dość dobrze  przebieżny, suchy. 
 
Klasyk  1:10000,  autor: Waldemar Fijor,  lato 2022 (mapa nowa) 
Teren o ciekawej mikrorzeźbie, niewielkich przewyższeniach, dobrze  przebieżny, suchy. 
 

8. Potwierdzanie PK: 
 
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych 
SPORTIdent, stacje będą działały w systemie AIR+. Uczestnicy zobowiązani są do podania 
numeru chipa SI w zgłoszeniu. Uczestnikom  nie posiadającym własnego chipa SI  zostanie  
po 17.09.2022 r. przypisany chip.    
 
Zagubienie chipa podczas zawodów – koszt 150 zł. 
         

9. Wpisowe: 
 
Uczestnicy MMM nie opłacają wpisowego. 
Koszty wynikające ze zmiany  zgłoszenia (dane osobowe / numer chipa): koszt 5 zł (płatność 
w biurze zawodów przed startem do biegu klasycznego w dniu 25.09.2022 r.) 

 
 

10. Medale, dyplomy: 
 
   Konkurencje indywidualne: medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6. 
    Sztafety: medale za miejsca 1-3, dyplomy (indywidualne) za miejsca 1-3. 
    Wręczenie medali i dyplomów za wszystkie konkurencje MMM nastąpi w dniu 25 września 
     w  Centrum Zawodów w Przysieku. 
 

11. Komunikat techniczny: 
  

 Komunikat techniczny oraz listy startowe ustalone w drodze losowania (zgodnie z regulaminem  
            PZOS dla MMM)  zostaną opublikowane  na stronie  kpozos.pl,  w dniu 21 września 2022 r. 
 
12. 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, 
 uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w mediach oraz w wynikach 

końcowych , 
 wyniki zawodów będą opublikowane na stronie  kpozos.pl 

 

    

 

  

 


