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ORGANIZATOR 
Uczniowski Klub Sportowy Traper 

ul. Czwartaków 2 

78-520 Złocieniec 

 

PARTNERZY 

Urząd Miasta i Gminy Złocieniec 

Powiat Drawski 

Nadleśnictwo Złocieniec 

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

Kierownik Zawodów: Jan Macul 

Sędzia Główny Zawodów: Aleksander Burzyński 

Obsługa SportIdent: Aleksandra Mazan 

Sędziowie startu: Tomasz Duda, Przemysław Stempniewski 

Kartografowie: Hubert Świerczyński, Marek Sobiegraj, Maciej Krzyśko 

Budowniczowie tras: Aleksandra Mazan 

Biuro zawodów: Aleksandra Mazan 

 

FORMA ZAWODÓW 

Zawody indywidualne, osobna klasyfikacja za każdą rundę. 

Medale za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w kategoriach KM10-14 oraz za 

miejsca 1-3 w kategoriach KM16+ 

Finały: Puchary dla 3 najlepszych zespołów, zwycięzcy kategorii puchary, Medale za 

miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w kategoriach KM10-14 oraz za miejsca 1-3 

w kategoriach KM16+ 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

29 października 2022: 

11:30 – otwarcie Biura Zawodów 

12:30 – bieg średniodystansowy 

 

30 października 2022: 

9:30 – otwarcie Biura Zawodów 

11:00 – bieg klasyczny 

 

KATEGORIE 

 
K-10N, K-10, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20/21, K-35/40, K-45/50+ 

 

M-10N, M-10, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20/21, M-35/40, M-45/50, M-55/60, M65+  

 

KM10R, OPEN N – trasa wstążkowana 
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OPEN – dla początkujących bez ograniczeń wiekowych  

R – dla rodziców z dziećmi 

 

POTWIERDZANIE PK 

W zawodach zostanie zastosowany elektroniczny, bezdotykowy system potwierdzania PK 

SportIdent AIR+. 

Organizator zapewnia możliwość wypożyczenia chipa SI: 

Chip bezdotykowy (do wyczerpania zapasów) – 7 zł/szt. 

Chip do tradycyjnego potwierdzania – 3 zł/szt. 

Opłata za wypożyczenie chipa SI powinna zostać opłacona razem z opłatą startową. 

Zgubienie chipa SI Organizatora – 350zł/szt. 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiego Związku 

Orientacji Sportowej do poniedziałku 24.10.2022 r. do godziny 23:59. 

Wszelkie zmiany prosimy przesyłać na adres e-mail mazan.aleksandra@wp.pl 

Brak dodatkowych map w Centrum Zawodów. 

 

Opcja Kwota 

KM10R, KM10 10 zł 

KM12-18, OPEN 15 zł 

KM20/21 i starsi 20 zł 

wypożyczenie chipa SI AIR+– opłata za wypożyczenie chipa SI  7 zł 

wypożyczenie chipa SI do tradycyjnego potwierdzania  3 zł 

Opłata za zgubienie chipa SI Organizatora – 350zł 

 

L.p. Opcja 

1. 

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM 

18 8570 1012 3920 7089 2000 0010 

Uczniowski Klub Sportowy Traper 

78-520 Złocieniec, ul. Czwartaków 2 

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko/klub 

Termin płatności opłata powinna być zaksięgowana na koncie organizatora do wtorku 

25.10.2020r. godz. 23:59 

2. 

PŁATNOŚĆ W BIURZE ZAWODÓW 

W sobotę  godzinach od 11:30 do 12:30, w niedzielę od 9:30 do 10:30 w Centrum 

Zawodów 

 

Zgłoszenie po terminie skutkuje opłatą w wysokości 150% opłaty podstawowej. 

Osoby uiszczający opłatę startową przelewem zobowiązane są dokonać ją tak, aby 

pieniądze zaksięgowane zostały na koncie organizatora do wtorku 25.10.2022 r.  

Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. 

W razie rezygnacji z udziału w biegu opłata nie podlega zwrotowi.  

Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.  

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy umieszczony jest 

na liście startowej. 
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Nie ma możliwości przeniesienia wpisowego na innego zawodnika. 

 

Uwaga 

Jeśli opłata startowa nie zostanie zaksięgowana na konto organizatora w regulaminowym 

terminie (wtorek 25.10.2022 r. do godz. 23:59 przed zawodami), Zawodnik zobowiązany jest 

dopłacić różnicę w biurze zawodów wraz z okazaniem potwierdzenia przelewu. 

 

 

DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi 

osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych w zgłoszeniu, 

Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie 

korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer telefonu oraz 

adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez UKS Traper imprez i rajdów jak 

również na ich gromadzenie w bazach danych UKS Traper zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z 

późniejszymi zmianami), organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do 

wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, 

biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w 

materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, 

telewizja, Internet, materiały graficzne), uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne 

dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych. 

 

UWAGI 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

O sprawach spornych decyduje Sędzia Główny. 

Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska. 

Ostateczna interpretacji regulaminu należy do Organizatora. 

 

KONTAKT 

Kierownik zawodów – Jan Macul – tel. 600 815 954 

Sędzia główny – Aleksander Burzyński – tel. 504 584 101 

Kontakt e-mail – mazan.aleksandra@wp.pl 
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XX RUNDA MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW – 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

– BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY – 29.10.2022 R. 

Ranking = 0,8 

 

CENTRUM ZAWODÓW 

Centrum Zawodów znajdować się będzie na parkingu leśnym przy drodze pożarowej nr 1 na 

trasie Złocieniec - Gronowo,  

Koordynaty: 53.568104, 15.974234 

Parking dostępny na poboczu wzdłuż ulicy. 

 

 

MAPA 

„Nadleśnictwo Złocieniec” – autor: Hubert Świerczyński, e=2,5m  

skala: 1: 10 000, aktualność – wrzesień 2021 r. 
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Teren z niewielkimi przewyższeniami, w dużej części las dobrze przebieżny, występują 

nieliczne fragmenty o utrudnionej przebieżności, tereny podmokłe, jeziora, gęsta sieć dróg.  

 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów będzie każdego dnia znajdowało się w Centrum Zawodów. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

11:30 – otwarcie Biura Zawodów 

12:30 – bieg średniodystansowy 
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XXI RUNDA MISTRZOSTW POMORZA I KUJAW – 

BIEG KLASYCZNY – 30.10.2022 R. 

ranking = 0,7 

 

CENTRUM ZAWODÓW 

Centrum Zawodów znajdować się będzie na parkingu naprzeciwko strzelnicy wojskowej za 

mostem na rzece Drawie - 53°32'49.0"N 16°03'51.8"E. 

Zalecany parking na Osiedlu Budowo 53°32'47.3"N 16°02'41.9"E, a następnie dojście pieszo 

do Centrum Zawodów (1200m) według załączonej mapy 

 

 

MAPA 

Budowo – autorzy: Marek Sobiegraj, Maciej Krzyśko, e=2,5m, skala: 1: 10 000, aktualność – 

październik 2019 r. 

Teren pofałdowany, w większości dobrze przebieżny, a miejscami o utrudnionej 

przebieżności z dobrze rozwiniętą siecią dróg. 

 

BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów będzie każdego dnia znajdowało się w Centrum Zawodów. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

9:30 – otwarcie Biura Zawodów 

11:00 – bieg klasyczny 

 

 

 

 

 

 

 


