
 
 

REGULAMIN 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 
W SZTAFETOWYM, SPRINTERSKIM I KLASYCZNYM 

BIEGU NA ORIENTACJĘ 
 

Brachlewo, Kwidzyn, Ryjewo 
sobota 30.09 – niedziela 01.10.2017 r. 

 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

Organizator:  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie 
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej w Gdyni 
 
Kierownictwo zawodów 
Kierownik Zawodów – Wojciech Serocki 
Sędzia Główny – Tomasz Müller 
Biuro Obliczeniowe – Zbigniew Mądrzyński 
Budowniczy Tras – Maciej Krzyśko 
Kierownik Centrum Zawodów – Maciej Gostkiewicz 
Sekretariat – Joanna Karwowska, Joanna Kierlin - Serocka 
 
Termin:  
30.09.2017 r. / sobota / - Sztafety 3-zmianowe 

Start: godz. “00” – 10.30 – start ze startu wspólnego  
30.09.2017 r. / sobota / - Sprint 

Start: godz. “00” – 15.30 – start interwałowy, interwał co 1 min. 
01.10.2017 r. / niedziela / - Klasyk  

Start: godz. “00” – 10.00 – start interwałowy, interwał co 3 min. 
 

W przypadku biegu sztafetowego wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przebywania od godz. 10.30 w strefie startu.  
W przypadku biegu sprinterskiego wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przebywania od godz. 15.30 w strefie startu. 
(dokładne miejsca wskazane zostaną w regulaminie technicznym opublikowanym do czwartku 28.09.2017 r.).  
UWAGA! Zawodnicy, którzy po tych terminach nie znajdą się w strefie startu nie zostaną do niego dopuszczeni. 
 
Forma:  
dzienne, sztafetowe i indywidualne biegi na orientację.  
 
Centrum Zawodów  
30.09.2017 r. / sobota / - Sztafety  

Brachlewo – boisko sportowe przy „Zielonej Szkole”  (N: 53°48'17" E:18°58'52") 
30.09.2017 r. / sobota / - Sprint 

Kwidzyn – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Warszawska 13, (N: 53˚73’74” E: 18˚93’29”)  
01.10.2017 r. / niedziela / - Klasyk  

Ryjewo – boisko sportowe, ul. Grunwaldzka, przy wylocie na Sztum (N: 53˚85’64” E: 18˚96’21”) 
 
Każdego dnia parkingi bezpłatne w bezpośredniej okolicy zawodów 
 
     

 
 



Zamknięcie terenu: 
Organizator zamyka teren, w którym zostaną rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 
sztafetowym i sprinterskim bno.. 
W terenie zamkniętym dopuszczalne jest  zatrzymanie się na parkingach publicznych w celach niezwiązanych z 
orientacją sportową.  W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, spacerowania, 
biegania, biegania na orientację oraz  testowania wariantów chodząc lub biegając 
 

                  
 
Sekretariat:  
Czynny każdego dnia zawodów w centrach zawodów: 
30.09.2017 r. – sobota -    9.30 – 10.00 - Brachlewo – boisko sportowe przy „Zielonej Szkole”   

     14.30 – 15.00 - Kwidzyn, Szkoła Podstawowa nr 4, 
01.10.2017 r. - niedziela - 8.45  –  9.30 - Ryjewo – boisko sportowe 
 
Kategorie wiekowe Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w sztafetowym, sprinterskim i klasycznym bno: 
K14 - dziewczęta rocznik 2003 i młodsze    
M14 - chłopcy rocznik 2003 i młodsi   
W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy z aktualną licencją sportową PZOS i aktualnymi badaniami 
lekarskimi. Start zawodników bez ważnej licencji PZOS i aktualnych badań lekarskich poza konkursem. 
 
Mapy:  
Sztafety – „Brachlewo – Zielona Szkoła” – mapa z 2015 r. – aktualizacja sierpień 2017 – skala 1:10000 

e- 2,5 m, autorzy: Maciej Krzyśko, Marek Sobiegraj  
Sprint – „Kwidzyn –  3 Maja” – nowa mapa – aktualność wrzesień 2017 – skala 1:4000 

e- 2,5 m, autorzy: Maciej Krzyśko, Marek Sobiegraj 
Klasyk – „Ryjewo Północ” – nowa mapa – aktualność wrzesień 2017 – skala 1:10000 

e- 2,5 m, autorzy: Maciej Krzyśko, Marek Sobiegraj 
 
Wszystkie mapy nigdy nie używane na żadnych zawodach 
 
Teren zawodów 
Bieg sztafetowy – teren o niedużych przewyższeniach i w większości dobrej lub bardzo dobrej przebieżności 
Bieg sprinterski – teren zurbanizowany osiedla mieszkaniowego, o niewielkich przewyższeniach 
Bieg klasyczny – teren o dużych przewyższeniach i dobrej oraz częściowo utrudnionej przebieżności 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia na załączonym formularzu zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu, 
numer licencji PZOS i nr chipa (w przypadku posiadania) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2017r. 
(niedziela) na adres zgloszenia@umkskwidzyn.pl . W przypadku zgłoszeń do biegu sztafetowego do 24.09.2017r. należy 
podać ilość sztafet w poszczególnych kategoriach, a najdalej do 28.09.2017r. składy imienne sztafet wraz z podaniem 
imion i nazwisk zawodników przyporządkowanych do poszczególnych zmian, roku urodzenia zawodników, kategorii 
wiekowej, nazwy klubu, numeru licencji PZOS i nr chipa.  
Ze względu na konieczność drukowania map, zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. 
 
Dodatkowe informacje: 
Sędzia Główny – Tomasz Müller, e-mail: bno@umkskwidzyn.pl, tel. 500 175 747 
Do 24.09 2017r. (czwartek) na stronie organizatora www.umkskwidzyn.pl zamieszczony zostanie regulamin techniczny 
zawierający m.in. i parametry tras.  
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Sędziowanie: 
Na zawodach stosowany będzie system pomiaru czasu i potwierdzania punktów kontrolnych SPORTIdent. Dla 
zawodników nieposiadających własnego chip-a istnieje możliwość jego wypożyczenia w sekretariacie zawodów, za opłatą 
3 zł za sztukę (zagubienie chipa 120 zł).  
 
Wpisowe: 
Start zawodników w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików odbywa się bez opłaty startowej 
 
Świadczenia: 
Medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii  
Dyplomy za zajęcie 6 pierwszych miejsc każdej kategorii 
 
Noclegi: 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 30.09/01.10.2017r. w warunkach hostelowych , w „Zielonej Szkole” w Brachlewie 
(na łóżkach z pościelą, w salach około 15 osobowych- osobny pokój 4-osobowy dla trenerów), w cenie ok. 30 zł za 
osobę. Rezerwacji należy dokonać do 24.09.2017r. na adres zgloszenia@umkskwidzyn.pl  (rezerwacja ważna po 
otrzymaniu potwierdzenia e-mailem od organizatora). Ilość miejsc ograniczona. O rezerwacji noclegów decyduje 
kolejność zgłoszeń. Opłaty należy dokonać na konto organizatora UMKS Kwidzyn, ul. Warszawska 13, BZ WBK 
O/Kwidzyn nr 93 1090 2620 0000 0001 1800 4820. Inne możliwości noclegowe uczestnicy organizują we własnym 
zakresie, m.in. w podobnej cenie w „Zaułek” Benowo lub w hostelu „Papiernik” w Kwidzynie. 
Istnieje możliwość rezerwacji 2-daniowego obiadu w „Zielonej Szkole” w Brachlewie w cenie 14 zł/os., w centrum 
zawodów biegu sztafetowego, tuż po jego zakończeniu. Zamówienie na obiady należy przesłać również na adres 
zgloszenia@umkskwidzyn.pl do 24.09.2017r. 
 
Dekoracja zwycięzców: 
Uroczysta dekoracja zwycięzców Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w sztafetowym i sprinterskim bno odbędzie 
się w sobotę 30.09.2017r. ok. godz. 17.00 w centrum zawodów sprinterskich, przy fontannie przed Szkołą Podstawową nr 
4 w Kwidzynie, ul. Warszawska 13. 
Uroczysta dekoracja zwycięzców Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w klasycznym bno odbędzie się w niedzielę 
01.10.2017r. ok. godz. 13.45 w centrum zawodów biegu klasycznego, w Ryjewie na boisku sportowym. 
 
Postanowienia końcowe: 
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 
DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH 
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