
Komunikat techniczny XIX Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego 

Organizator: MUKS Junior Ochędzyn 

Obsługa sędziowska:  

 Kierownik zawodów: Adam Śliwakowski 

 Sędzia główny: Marcin Fastyn 

 Budowniczy tras: Włodzimierz  Dyzio 

Sponsorzy: 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 

Gmina w Sokolniki 

Program zawodów: 9.00-10.30 – praca sekretariatu 

  11.00 – start pierwszego zawodnika 

  14.30 – ceremonia zakończenia zawodów  

Mapa:  „Pieczyska” 1: 10000 aktualność wiosna 2017. Las sosnowy, w części o bardzo dobrej 

przebieżności, w części z podrostem świerkowym i występującymi połaciami jeżyn i malin, 

utrudniającymi bieg. 

Centrum zawodów:  

 

Pod linkiem wskazówki dojazdu. 

https://drive.google.com/open?id=1jNXiqS_BOWOGkBFDgRSfi7gsy70&usp=sharing 

 

 

 



Meta zlokalizowana będzie w centrum zawodów. Dojazd i dojście do centrum zawodów będzie 

oznakowane wstążkami koloru żółtego od sygnalizacji świetlnej w miejscowości Pieczyska. 

 Start znajduje się w odległości 450 m od centrum zawodów. Dojście na start po wstążkach koloru 

niebieskiego. 

Opisy punktów kontrolnych: Opisy punktów kontrolnych w postaci tzw. Piktogramów są 

nadrukowane na mapach, dodatkowo będą dostępne również w boksie startowym.  Na mecie 

zawodnicy, którzy ukończą bieg, udają się do sprawdzenia chipa i pobrania wydruku.  

Potwierdzenie punktów kontrolnych: Zawody będą rozgrywane przy użyciu  chipów Sport-Ident. 

Przed startem należy „wyczyścić pamięć” chipa w puszce z napisem „clear”. W razie uszkodzenia 

stacji (brak sygnału), należy potwierdzić obecność na PK za pomocą perforatora. W przypadku 

zgubienia chipa opłata 120 zł. 

Mapy: Mapy będą foliowane. Po biegu będą zbierane i wrzucane do oznaczonego worka z nazwą 

klubu. Odbiór map przez kierownika ekipy po czasie startu ostatniego zawodnika w centrum 

zawodów.  

Ubiór : Ze względu na charakterystykę obszaru zaleca się start w stroju w całości zakrywającym nogi. 

Informacje dodatkowe:  

Trasa dla kat. KM 10N jest wstążkowana . Wstążki w kolorze pomarańczowym. 

Po biegu będzie dostępna woda do picia dla każdego zawodnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRY TRAS 

 

KATEGORIA DYSTANS LICZBA 

PK 

KATEGORIA DYSTANS LICZBA 

PK 

K10N 2,6 -3,2 km 6 M10N 2,6- 3,2 km 6 

K12 2,4 km 7 M12 2,6 km 7 

K14 3,9 km 10 M14 4,1 km 8 

K16 5,0 km 11 M16 5,9 km 12 

K18 6,2 km 13 M18 6,8 km 13 

K20/21 6,6 km 12 M20/21 9,0 km 18 

K35 4,9 km 10 M35 6,7 km 17 

K40 4,0 km 11 M40 5,9 km 14 

K45 3,8 km 8 M45 5,4 km 14 

K50 3,3 km 9 M50 5,4 km 13 

KM OPEN 2,6 km 6 M55 4,5 km 13 

KM Tursytyczna 2,6 km 6 M60 3,9 km 10 


