Puchar Najmłodszych 2019
w biegu na orientację
Kwidzyn 31.05-02.06.2019r.

www.pn-kwidzyn2019.pl, www.umkskwidzyn.pl

Biuletyn Nr 1
1. Organizator
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 13
na zlecenie
Polskiego Związku Orientacji Sportowej
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30/21
2. Data i miejsce
Kwidzyn 31.05-02.06.2019r.
4. Kierownictwo zawodów
Dyrektor Zawodów – Tomasz Müller tel. 500 175 747
Sędzia Główny – Jan Szepelak
Budowniczy tras – Jarosław Bartczak,
Kartograf – Jarosław Bartczak, Oleksandr Cepurdej
Kierownik mety i biura obliczeniowego – Marcin Leśnicki
Kierownik startu – Kazimierz Sulżycki
Kierownik centrum zawodów – Oleksandr Cepurdej
Kierownik biura zawodów – Maja Roszak
Kierownik techniczny – Grzegorz Droń
Kierownik logistyki – Wojciech Serocki

3. Program sportowy zawodów
31.05.2019r. (piątek)
01.06.2019r. (sobota)
02.06.2019r. (niedziela)

Praca Sekretariatu
Bieg sprinterski
Praca Sekretariatu
Bieg klasyczny
Praca Sekretariatu
Bieg sztafetowy
Podsumowanie zawodów

13.00
16.00
08.30
10.30
08.30
10.30
13.30

–
–
–
–
–
–

15.30
18.00
10.00
13.00
10.00
13.15

4. Forma zawodów
Trzydniowe zawody w biegu na orientację, w tym 2 biegi indywidualne i 1 bieg sztafetowy. Biegi
indywidualne zaliczane do Rankingu PZOS ze współczynnikiem 1,3.
5. Biuro zawodów - Sekretariat
31.05 ( piątek )
13.00 – 15.30 – wydawanie materiałów startowych, centrum zawodów biegu sprinterskiego,
Kwidzyn, Teatr Kwidzyńskiego Centrum Kultury, Plac Jana Pawła II
(GPS 53.7360, 18.9227)
01.06 ( sobota )
08.30 – 10.00 – wydawanie materiałów startowych, centrum zawodów biegu klasycznego,
Kwidzyn – Bądki, Tor Motocrossowy (GPS 53.7019, 18.9836)
12.00 – 14.00 – przyjmowanie zgłoszeń imiennych sztafet, centrum zawodów biegu
klasycznego, Kwidzyn – Bądki, Tor Motocrossowy (GPS 53.7019, 18.9836)
20.00 – 20.30 – odbiór faktur, wydawanie numerów startowych na bieg sztafetowy, biuro
UMKS Kwidzyn, stadion KCSiR, ul. Sportowa 6 – 400 m od bazy zawodów
(GPS 53.7201, 18.9352),
16.08 ( niedziela )
08.30 – 10.00 – wydawanie numerów startowych, centrum zawodów, Kwidzyn, Błonia nad
Liwą, ul. Baczyńskiego (GPS 53.7273, 18.9484)
6. Mapy
Bieg sprinterski - „Kwidzyn - Centrum” – autor mapy Oleksandr Cepurdej, aktualność maj
2019 r. – skala 1:4000, e- 2,5 m, mapa wykonana wg norm IOF ISSOM 2007
Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2012-52-1754-POM „Kwidzyn – Zamek” z 2012r. oraz mapa „Kwidzyn – Piłsudskiego” z 2013 r.,
która nie miała nadanego numeru, dostępna na www.pn-kwidzyn2019.pl
Bieg klasyczny - „Bądki – Tor motocrossowy” – autor mapy Jarosław Bartczak, aktualność maj
2019 r. – skala 1:10000, e- 2,5 m, mapa wykonana wg norm IOF ISOM 2017
Archiwalna mapa obejmująca teren zawodów:
mapa „Kwidzyn – Miłosna” z 2012 r., która nie miała nadanego numeru, dostępna na www.pnkwidzyn2019.pl
Bieg sztafetowy - „Kwidzyn - Górki – Nad Liwą” – autor mapy Oleksandr Cepurdej, aktualność
maj 2019 r. – skala 1:7500, e- 2,5 m, mapa wykonana wg norm IOF ISOM 2017
nowy teren nie objęty wcześniej mapą do orientacji sportowej

7.Teren zawodów
Wszystkie biegi odbywają się w odległości nie większej niż 6 km od bazy zawodów mieszczącej
się w hali sportowej KCSiR przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie przy ul. Żeromskiego 80

Piątek 31.05 - Bieg sprinterski:
Centrum zawodów znajdować się będzie w Kwidzynie na Placu Jana Pawła II. Zawody
rozegrane zostaną w terenie zurbanizowanym, wokół średniowiecznego Zespołu Katedralno –
Zamkowego oraz wzdłuż deptaka na ul. Piłsudskiego. Teren o nieregularnej zabudowie, ze
sporą ilością terenów otwartych i zaułków starych kamienic.

Sobota 01.06 - Bieg klasyczny:
Centrum zawodów znajdować się będzie na Torze Motocrossowym Kwidzyn – Bądki. Teren
zawodów w równych częściach obejmuje bardzo pagórkowaty i półotwarty teren toru
motocrossowego, las mieszany o niewielkich przewyższeniach, dobrej i miejscami utrudnionej
przebieżności oraz fragment z lasem mieszanym o przewyższeniach do 25m, utrudnionej
przebieżności i głębokich jarach morenowych.

Niedziela 02.06 - Bieg sztafetowy:
Centrum zawodów znajdować się będzie w Kwidzynie na bulwarze na Liwą przy ul.
Baczyńskiego, w pobliżu amfiteatru letniego. Teren zawodów w równych częściach obejmuje
teren zurbanizowany o typowej zabudowie osiedlowej, las mieszany o niewielkich
przewyższeniach i utrudnionej, a miejscami dobrej przebieżności oraz fragment z lasem
mieszanym o utrudnionej przebieżności i przewyższeniach do 25 m stanowiących skarpę wzdłuż
rzeki Liwy.

Z dniem 01.02.2019 r., z dniem ogłoszenia na stronie PZOS organizator zamknął tereny, w
których zostaną rozegrane zawody.
W terenie zamkniętym dopuszcza się zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach
Biznesowych lub turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy,
uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się:
przebywania z mapą do orientacji sportowej, biegania, biegania na orientację oraz testowania
wariantów chodząc lub biegając.
8. Uczestnictwo w zawodach
Puchar Najmłodszych jest imprezą otwartą i mogą w nim startować zarówno zawodnicy
posiadający licencję sportową PZOS jak i zawodnicy nie posiadający licencji sportowej. Zawody
rozegrane zostaną zgodnie z „Regulaminem Pucharu Najmłodszych w biegu na orientację”
zawartym w „Regulaminach sportowych bno na rok 2019”. Warunkiem dopuszczenia zawodnika
do startu jest posiadanie przez niego aktualnych badań lekarskich.
9. Kategorie wiekowe
Kategorie sportowe:
Biegi indywidualne: K10, M10, K11, M11, K12, M12, K13, M13, K14, M14
Bieg sztafetowe: K10, M10, K12, M12, K14, M14

Kategorie rekreacyjne:
Podczas biegów indywidualnych: K10N, M10N (wstążeczkowana – start interwałowy
równolegle z kategoriami sportowymi), BT (bieg trenerów – wspólna trasa dla kobiet
i mężczyzn, start masowy 20 min po ostatnim zawodniku)
Podczas biegu sztafetowego: BT (bieg trenerów – wspólna trasa dla kobiet i mężczyzn, start
masowy 15 minut po starcie masowym ostatnich zmian sztafet)
10. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2019r. (poniedziałek).
Do biegów indywidualnych wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS
https://orienteering.org.pl/pzos/entries
Do biegów sztafetowych na adres e-mail: zgloszenia@umkskwidzyn.pl . Do 18.05.2019r. należy
podać ilość sztafet w poszczególnych kategoriach. Składy imienne sztafet należy podać w
sekretariacie zawodów do soboty 01.06 do godz. 14.00
Ze względu na druk map i organizację pakietów startowych zgłoszenia po tym terminie nie będą
przyjmowane.
11. System potwierdzania punktów
Elektroniczny system SPORTIdent z wyłączonym systemem AIR. Dla uczestników, którzy w
zgłoszeniu nie podadzą numeru własnego chip-a, organizatorzy przydzielą chip-a za dodatkową
opłatą.
12. Opłaty startowe
- opłata startowa zawodników w biegach indywidualnych – 20 zł / os / bieg
- opłata startowa zawodników w biegu sztafetowym – 40 zł / sztafetę
- wypożyczenie karty SI – 3 zł/os.
- zagubienie wypożyczonej karty SI – 200 zł

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej. O dacie rejestracji zgłoszenia decyduje
data zapłaty.
Wszelkie zmiany (np. chipa) po 26.05.2019r. – 10 zł za zmianę
Niepełnoletni zawodnicy indywidualni nie zgłaszani przez kluby i inne organizacje, mogą
startować w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych, która będzie do
pobrania www.pn-kwidzyn2019.pl, a którą opiekun prawny dostarcza do sekretariatu zawodów,
co jest warunkiem wydania materiałów startowych.
Wszystkie opłaty dokonuje się na konto:
UMKS Kwidzyn
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 13
Santander Bank Polska S.A. O/Kwidzyn
w treści przelewu proszę napisać – opłata startowa Puchar Najmłodszych 2019 i nazwę klubu
13. Zakwaterowanie
Zawodnicy organizują noclegi we własnym zakresie. W Kwidzynie istnieje bardzo bogata baza
noclegowa jednak ze względu na firmy międzynarodowe prowadzące biznes w Kwidzynie i ich
pracowników, w różnych okresach występuje zwiększone zapotrzebowanie na miejsca
noclegowe. Dlatego organizatorzy sugerują wcześniejsze rezerwacje noclegów.
Istnieje również możliwość noclegu w dniach 31.05-02.06.2019r., w warunkach turystycznych
na Hali Widowiskowo – Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, ul. Żeromskiego
80 (GPS 53.7232, 18.9331) - 12,00 zł os/noc (parkiet na hali sportowej, z dostępem do toalet i
pryszniców, z wykorzystaniem własnego materaca i śpiwora). Ilość miejsc ograniczona. Miejsce
noclegu dostępne będzie dla zawodników od godz. 12.00 w piątek 31.05 do godz. 15.30 w
niedzielę 02.06. Zgłoszenie zapotrzebowania na adres bno@umkskwidzyn.pl. Zawodnicy, którzy
zgłosili zapotrzebowanie na nocleg, a nie otrzymali potwierdzenia e-mailem od organizatora,
proszeni są o kontakt pod nr telefonu 500 175 747.
14. Wyżywienie
Istnieje możliwość zamówienia posiłków wydawanych w bazie zawodów w stołówce Szkoły
Podstawowej nr 6, od kolacji w piątek 31.05 do obiadu w niedzielę 02.06 (śniadania, obiady,
kolacje). Szczegóły podane zostaną wkrótce na stronie zawodów www.pn-kwidzyn2019.pl.
15. Transport
Dojazd do centrum zawodów kluby i zawodnicy organizują we własnym zakresie. Wszystkie
centra zawodów znajdują się od 2 km do 6 km od bazy zawodów, a także w pobliże wszystkich
centrów zawodów kursuje komunikacja miejska.
16. Parking
Wszystkie 3 dni zawodów – parking bezpłatny – szczegóły w regulaminie technicznym
17. Nagrody
W biegach indywidualnych:
Kategorie K/M 10 – K/M14 – miejsca 1-3 statuetki oraz dyplomy i nagrody rzeczowe
Kategorie K/M 10 – K/M14 – miejsca 4-6 dyplomy
Kategorie K/M 10N
– miejsca 1-6 dyplomy
Bieg trenerów
– miejsca 1-3 dyplomy

W biegu sztafetowym:
Kategorie K/M 10 – K/M14 – miejsca 1-3 statuetki oraz dyplomy i nagrody rzeczowe dla
każdego zawodnika
Kategorie K/M 10 – K/M14 – miejsca 4-6 dyplomy
Bieg trenerów
– miejsca 1-3 dyplomy
18. Klasyfikacja drużynowa
Podczas kolejnych biegów wszyscy zawodnicy startujący w kategoriach sportowych (KM10-14)
zdobywać będą punkty do klasyfikacji drużynowej dla swoich klubów i organizacji zgłaszających,
według tabeli poniżej:
Bieg
Indywidualny
Sztafetowy

1
15
25

2
12
21

3
10
18

4
9
15

5
8
12

6
7
9

Miejsce
7
8
6
5
6
3

9
4
0

10
3
0

11
2
0

12
1
0

13
0
0

19. Uwagi
- wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub instytucji
zgłaszających
- kluby i instytucje zgłaszające odpowiedzialne są za posiadanie i aktualność badań lekarskich
zgłaszanych zawodników, do weryfikacji w sekretariacie zawodów.
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania etapów zawodów.
Do zobaczenia w Kwidzynie

