
VII Międzywojewódzkie zawody w biegu na orientację 
EEEEEEcha Twardogóryyyyyy  

15 października 2011 (sobota) 
 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
15-16 października 2011  

sobota-niedziela 
Chełstów - Twardogóra 

 
Organizator – Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Echo” 
                                                             - sekcja orienteeringu 
Współorganizatorzy –  
                               Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 

   Dolnośląski Związek Biegu na Orientację  
Miejsce –       
                  sobota  rano – Chełstów - bieg klasyczny 
                  sobota po południu – Twardogóra – sprint 
                  niedziela – Twardogóra-sztafety (tylko dla kat. KM i MM) 
Ranga zawodów: zawody rankingowe o współczynniku 0,9 
Biuro zawodów –  Chełstów – budynek dawnej Szkoły Podstawowej; 

czynne w sobotę w godz. 9.00-10.00. 
Parking -  oddalony od biura zawodów o 50-100 metrów. 
Minuta „00” – godz. 11.00 bieg klasyczny (sobota) 
                         godz. 16.00 sprint 
                         godz. 10.00 sztafety (niedziela) 
Ceremonia zakończenia:  -godz. 17.30  (bieg klasyczny i sprint) 
Rodzaj i forma zawodów – jednodniowe, indywidualne,  
Kategorie wiekowe – KM 10N, KM12, KM14, KM16, KM18-20,  
                                KM21-35, KM35, M50,  OPEN – trasa rekreacyjna. 
 organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku 

małej liczby zgłoszeń. 
 
Na zawodach zastosowany będzie system SPORT IDENT 

 wpisowe – kat. do KM16  włącznie i trasa OPEN – 20 zł za oba biegi 
                                                                         (bieg klasyczny i sprint); 
                  pozostałe kategorie – 30 zł za oba biegi 
          bieg sztafetowy  - 30 zł za jeden zespół (tylko kat. KM i MM) 
wypożyczenie chipa – 3 zł. W przypadku zgubienia chipa opłata wynosi 120 zł i 
egzekwowana będzie od osoby dokonującej zgłoszenia 
 
Z opłaty zwolnieni są uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików ! 
 
Termin zgłoszeń – do 8 października na adres: piotr.cych@awf.wroc.pl  najlepiej 
w formie pliku Excel. 
 
 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klub, kategorię, rok urodzenia, 
nr chipa lub chęć wypożyczenia, w przypadku zawodników biorących udział w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na zgłoszeniu musi być podany 
dodatkowo nr licencji PZOS. Jeśli numer licencji nie zostanie uzupełniony do 
dnia 12 października, zawodnik nie zostanie rozlosowany pośród 
uczestników MMM i nie będzie uwzględniany w ostatecznej klasyfikacji 
MMM ! 
 
 Uwagi: Kluby ponoszą odpłatność w wysokości 10 zł za każdą osobę zgłoszoną 
a nieobecną na zawodach. 
Zgłoszenia po terminie będą możliwe do dnia 10 października za dodatkową 
opłatą 10 zł/os doliczaną do wysokości wpisowego (dotyczy także kategorii do 
lat 16).  
 
 



Charakterystyka terenu 
bieg klasyczny – w znacznej większości nowy teren, nigdy wcześniej nie 
wykorzystywany do biegu na orientację, urozmaicony, pofałdowany o 
zmiennej, miejscami bardzo dobrej, a miejscami o znacznie utrudnionej 
przebieżności, zmienna, nieregularna sieć dróg i ścieżek, las mieszany; 
sprint – teren wąwozu, który w części jest parkiem, a w części lasem. 
Występują nieznaczne przewyższenia; 
bieg sztafetowy – teren nigdy wcześniej nie wykorzystywany do 
zawodów, płaski, o zróżnicowanej przebieżności i gęstej, nieregularnej 
sieci dróg. Las mieszany. 
 
Mapy  
– bieg klasyczny i sztafetowy – w skali 1:10 000, e-2,5 m. Autorzy: Piotr 
Cych, Marcin Ciszek. 
- sprint- skala 1:3000, Autor mapy: Piotr Cych 
             aktualność map lato, jesień 2011, mapy zabezpieczone przed 
wilgocią. 
 
Świadczenia i nagrody: indywidualnie za miejsca 1-3 – dyplomy i 
upominki. W kat. KM14 medale, dyplomy i upominki za biegi 
indywidualne i sztafety. 
 
Zespół głównych organizatorów: 
KZ – Jan Świerad  
SG – Piotr Cych, S1 
BT – Piotr Cych, BT II 
Obsługa SI – Róża Spiliszewska 
 
Noclegi:  
organizator może zaoferować noclegi w następujących warunkach: 
 -nocleg na sali gimnastycznej w Twardogórze na własnym sprzęcie – 10 
zł/os (tylko z soboty na niedzielę). 
- nocleg na łóżkach organizatora w Chełstowie lub Twardogórze (własny 
śpiwór) – 20 zł (liczba miejsc ograniczona). 
Istnieją także inne możliwe formy zakwaterowania. W tej sprawie 
prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem GOSiR, tel. 71 315 99 10. 

 Wyżywienie: 
- obiady w sobotę i (lub) niedzielę – 14 zł 
- całodniowe wyżywienie – 27 zł 
 
Zapotrzebowanie na noclegi i wyżywienie proszę podać w mailu: 
piotr.cych@awf.wroc.pl 
Uwaga: Po 8 października organizator nie pośredniczy już w załatwianiu 

 

 

 


