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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. Planując centra zawodów zawsze staram się
by były zlokalizowane nad brzegiem jeziora, a to dlatego że chcę
pokazać również jak piękne są kujawy.
Bartosz Pawlak
kierownik zawodów

KUYAVIA CUP, MPIK RUNDA 9 i 10
Data i miejsce zawodów:
Kuyavia Cup 20-21.06.2020
E1, E2 – Chomiąża Szlachecka
Organizator:
1. WKS „Grunwald” Poznań
Mail: kuyaviacup@gmail.com
Tel. +48 663 735 438
www.kuyaviacup.pl
2. Sports Entertainment
Mail: b.pawlak1990@gmail.com
Tel. +48 663 735 438
Zespół organizatorów:
Kierownik zawodów: Bartosz Pawlak
Sędzia główny: Robert Banach
Kartograf: Wojtek Dwojak, Jacek Morawski, Bartosz Pawlak
Budowa tras: Tadeusz Rutkowski, Bartosz Pawlak
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Forma zawodów:
Zawody indywidualne 2-dniowe, o wyniku decyduje suma czasów
wszystkich biegów. Wszystkie biegi ze startu interwałowego.
Program zawodów:
20.06.2020 sobota > bieg średni (start godzina 14:00)
21.06.2020 niedziela > bieg średni (start godzina 10:00)
Centrum zawodów:
E1 – Hotel Herbarium
Współrzędne: 52°44’59.5”N 17°50’26.4”E
Biuro czynne w sobotę od godziny 11:00
E2 – Hotel Herbarium
Współrzędne: 52°44’59.5”N 17°50’26.4”E
Biuro czynne w niedzielę od godziny 08:30
Model Event
dostępny od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 15:00
Współrzędne: 52°44’16.4”N 17°48’54.7”E
Kategorie:
K: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60
M: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
OPEN A (trudna), OPEN B (średnio trudna), 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:a
Ubiór zakrywające całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk.
Potwierdzenie punktów:
Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident.
Koszt wypożyczenia chipa 5 zł.
Koszt zgubienia wypożyczonego chipa 150 zł.
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Teren zawodów ETAP 1 i 2:
MAPA E1, E2: Chomiąża Szlachecka, skala 1:10.000, e-2,5m
(od kategorii K/M35 skala 1:7.500)
Autor: Wojtek Dwojak, Jacek Morawski, Bartosz Pawlak
Aktualność: styczeń-luty 2020
Opis terenu E1: Teren z łagodną mikrorzeźbą, położony nad jeziorem,
o przewyższeniach względnych dochodzących do 20m. Las w przeważającej części liściasty, o bardzo dobrej i miejscami utrudnionej
przebieżności. Występują tereny podmokłe nad brzegiem jeziora.
Sieć dróg umiarkowanie rozwinięta.

Model event:
MAPA: Gąsawka, skala 1:10.000, e-2,5m
Autor: Bartosz Pawlak
Aktualność: 2019
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Zgłoszenia:
KATEGORIE SPORTOWE

do kat. KM16

powyżej
kat. KM16

termin 0
do 29.02

I termin
do 07.06.2020

II termin
do 14.06.2020

25 zł (2 etapy)

35 zł (2 etapy)

45 zł (2 etapy)

15 zł (1 etap)

20 zł (1 etap)

25 zł (1 etap)

50 zł (2 etapy)

60 zł (2 etapy)

80 zł (2 etapy)

30 zł (1 etap)

40 zł (1 etap)

50 zł (1 etap)

Kategorie K/M10 oraz OPEN C opłata 10 zł za etap
Zgłoszenia poprzez stronę www.zielonysport.pl
KATEGORIE REKREACYJNE

OPEN A, B

termin 0
do 29.02

I termin
do 07.06.2020

II termin
do 14.06.2020

50 zł (2 etapy)

60 zł (2 etapy)

80 zł (2 etapy)

30 zł (1 etap)

40 zł (1 etap)

50 zł (1 etap)

Zgłoszenia poprzez stronę www.zielonysport.pl
oraz mailowo na adres kuyaviacup@gmail.com
Przy zerowym terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto organizatora do dnia 01.03.2020 (włącznie) do godz. 23:59. Jeśli środki
nie znajdą się na koncie zgłoszenie będzie zakwalifikowane jako
w I terminie.
Przy pierwszym terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto
organizatora do dnia 08.06.2020 (włącznie) do godz. 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 organizatora do dnia 15.06.2020 (włącznie) do godz. 23:59. Płatność
w Biurze Zawodów będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.

Jeżeli przyjeżdżasz większa grupą/klubem napisz do nas,
a przygotujemy specjalna ofertę dedykowana specjalnie dla was.
e-mail: kuyaviacup@gmail.com
Płatność:
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.
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Mapy treningowe:
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 kuyaviacup@gmail.com
Zakwaterowanie:
Informacje dostępne na stronie zawodów.
Uwagi:
- 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,
– akceptując biuletyn organizator ma prawo wykorzystać wizerunek
w celach marketingowych.
Informacje o zawodach znajdują się na stronie www.kuyaviacup.pl
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