
 
 
 
 
 

 
 

 

Komunikat techniczny XX Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego 
 
 
Sponsorzy:  
 
Powiat Wieruszowski, Gmina Galewice 
 
Komitet Organizacyjny  
 
Kierownik zawodów    Irena Janiaczyk  
Sędzia główny:    Marcin Fastyn 
Budowniczy tras:    Damian Cegiełka 
Kierownik zespołu rozstawiającego pk Jarosław Krzyżostanek 
Obsługa SI     Marcin Fastyn 
     
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
9.30-10.15           praca sekretariatu 
10.30    start pierwszego zawodnika w biegu średniodystansowym 
13.45   ceremonia zakończenia zawodów 
 
CENTRUM ZAWODÓW 
 
Centrum zawodów będzie się znajdować w miejscowości Rybka (k. Ostrówka) gm. Galewice 
( obok starej szkoły). Dojazd do centrum oznakowany od miejscowości Ostrówek i Rybka. 
 
MAPY  
 
Zawody zostaną rozegrane na mapie „Ostrówek” skala 1:7 500, aktualizacja: jesień 2016 r. 
Teren o bardzo dobrej przebieżności na całym obszarze zawodów. W części mapy bogata 
rzeźba terenu. Pojedyncze obiekty punktowe . Bardzo gęsta, regularna sieć dróg (głównie 
w postaci przecinek). W terenie zawodów mogą się pojawić nowe pojedyncze korzenie 
drzew nie pokazane na mapie. 
 
TEREN ZAKAZANY I SYMBOLE SPECJALNE 
 
Prawie cały teren zawodów otoczonym jest drogą asfaltową na której odbywa się normalny 
ruch uliczny. W związku z powyższym obowiązuje bezwzględny zakaz wbiegania na 
drogę asfaltową , pobocze drogi oraz przylegające do niej rowy. Na mapie będzie to 
oznaczone w następujący sposób: 
 

 
 



OPISY PUNKTÓW KONTROLNYCH 
 
Opisy punktów kontrolnych w postaci tzw. piktogramów będą nadrukowane na mapach oraz 
dodatkowo dostępne w boksach startowych. 
 
POTWIERDZANIE PK i CHIPY 
 
Potwierdzanie punktów kontrolnych będzie się odbywać przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego Sport-ident. W przypadku zgubienia chipa opłata 150 zł. Koszt 
wypożyczenia chipa 3 zł. 
 
START 
 
Start zlokalizowany będzie bezpośrednio w centrum zawodów. Każdy zawodnik otrzyma 
mapę na 1 minutę przed startem. Miejsce startu oznaczone w terenie lampionem, oddalone 
od boksów startowych o około 30 m.  
 
META 
 
Po biegu mapy zawodników będą zbierane do momentu startu ostatniego zawodnika. Odbiór 
map po starcie ostatniego zawodnika. Po biegu dla każdego zawodnika przewidziana jest 
woda oraz ciepły posiłek regeneracyjny. 
 
WYRÓŻNIENIA 
 
Trzech najlepszy zawodników z każdej kategorii otrzyma medale oraz upominki, a dla 
zawodników z miejsc 1-6 dyplomy.  
 
 

PARAMETRY TRAS 
 

KATEGORIA Długość trasy Liczba Punktów 
KM10R (wstążkowana) 1,5-2,5 km 4 pk 
K10N (wstążkowana) 1,5-2,5 km 4 pk 

K12 1,9 km 8 pk 
K14 2,4 km 10 pk 

K16/18 3,0 km 12 pk 
K21/35+ 3,2 km 11 pk 

M10N (wstążkowana) 1,4-2,4 km 4 pk 
M12 2,1 km 9 pk 
M14 2,9 km 11 pk 

M16/18 3,5 km 12 pk 
M21/35+ 4,1 km 10 pk 
OPEN  

(dla początkujących) 
1,4 km 6 pk 

Weterani 1,7 km 9 pk 
 
 
 



INFORMACJE DODATKOWE 
 
Na stronie bnopowiatwieruszowski.pl w zakładce „nasze zawody” znajdują się linki do 
poprzednich edycji Mistrzostw Młodych, gdzie są m.in. mapy z trasami. Na tej samej mapie, 
tylko w innej skali będzie rozegrana tegoroczna edycja Mistrzostw Powiatu 
Wieruszowskiego. 
 
Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych w postaci imienia , nazwiska , przynależności klubowej/szkolnej i wizerunku 
(uzyskaneego w trakcie zawodów) w procesie przygotowania i przeprowadzenia zawodów 
sportowych oraz w relacjach z zawodów wraz z podaniem osiągniętych wyników. 
 
Dane mogę być wykorzystane w następujących miejscach: na stronie 
bnopowiatwieruszowski.pl i profilu facebookowym, na stronie GOK Galewice, UG w 
Galewicach oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie oraz w lokalnych mediach, które 
swoim działaniem obejmują teren Powiatu Wieruszowskiego. 
 
Niewyrażenie zgody na przetwarzenie danych w podanym zakresie danych jest 
jednoznaczne z rezygnacją ze startu w zawodach o czym należy poinformować drogą 
mailową lub na miejscu przed rozpoczęciem zawodów. 
 
W przypadu pytań kontakt e-mail: sprinter125@wp.pl lub tel. 721 974 666.  
 
 
 
 

FRAGMENTY MAPY „OSTRÓWEK” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA CENTRUM ZAWODÓW 
 
 


