
   

 

 

 

 
 
 
 

 
Komunikat techniczny 

XXI Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w BnO 
 
 

Organizatorzy:  
 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,  Uczniowski Klub Sportowy “ Grom” w Sokolnikach 
 
Komitet Organizacyjny  
 
Kierownik zawodów: Beata Garczarek  
Sędzia Główny: Marcin Fastyn 
Budowniczy tras: Jarosław Krzyżostanek, Damian Cegiełka 
K. zespołu rozstaw. punkty Krzysztof Jakubowski 
Obsługa informatyczna Marcin Fastyn 
     
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
9.30-10.15            Praca biura zawodów w Szkole Podstawowej w Żdżarach 

( Żdżary 123; GPS:51.219308; 18.259647 .W szkole dostęp do WC 
w czasie pracy biura ) 

10.30    Start pierwszego zawodnika w biegu klasycznym 
13.00   ceremonia zakończenia zawodów 
 
CENTRUM ZAWODÓW i PARKING 
 
Centrum zawodów będzie się znajdować w Żdżarskim Lesie. Aby dojechać do centrum 
należy kierować się prosto drogą asfaltową na północ spod Szkoły Podstawowej w 
Żdżarach (gdzie znajduje się biuro zawodów) przez około 2 km, aż wjedzie się do lasu i 
skończy się droga asfaltowa. Parkowanie w lesie obywać się będzie na drogach leśnych, 
dlatego prosimy o stosowanie się do zaleceń służb porządkowych. 
 
MAPA  
 
„Żdżarski Las”, aktualność: wiosna 2018, Włodzimierz Dyzio, skala 1:10 000, teren z 
dużą ilością nowych nasadzeń, regularną siecią dróg leśnych, dukt i przecinek. W części 
mapy występuje pasmo wydm o przewyższeniach do 25 m. Las przeważnie iglasty o 
dobrej i ograniczonej przebieżności. W środkowej części zbiornik wodny wysychający z 
bagnistym dnem.  
 
 
 
 
 
 



 
OPISY PUNKTÓW KONTROLNYCH 
 
Opisy punktów kontrolnych w postaci tzw. piktogramów będą wyłącznie dostępne w 
boksach startowych na 2 minuty przed startem. Piktogramy nie będą nadrukowane na 
mapach. 
 
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 w odległości około 200 m od centrum zawodów. Miejsce 
startu oznaczone w terenie lampionem, oddalone od boksów startowych o około 30 m. 
Start w kategorii K10R (RODZINNEJ) odbywa się w dowolnej minucie między minutą 0 a 
60.  
 
META i ZASADA FAIR PLAY 
 
Po biegu mapy zawodników będą zbierane do momentu startu ostatniego zawodnika. 
Odbiór map po starcie ostatniego zawodnika.  Jednocześnie prosimy o zachowanie 
zasad fair-play i nie dzielenie się informacjami o trasie z zawodnikami, którzy jeszcze nie 
wystartowali. 
 
WYRÓŻNIENIA 
 
Trzech najlepszy zawodników z każdej kategorii otrzyma medale i upominki, a dla 
zawodników z miejsc 1-6 dyplomy.  
 
INNE 
Zastosowanie mają także wszystkie informacje podane wcześniej w biuletynie zawodów.  
 

PARAMETRY TRAS 
 

KATEGORIA Długość trasy Liczba Punktów 
KM10N/R (wstążkowana) 2,1-2,8 km 6 pk 

K12 2,2 km 7 pk 
M12 2,4 km 9 pk 
K14 3,4 km 11 pk 
M14 3,9 km 12 pk 
K16 4,8 km 13 pk 
M16 5,6 km 14 pk 
K18 5,3 km 14 pk 
M18 5,8 km 15 pk 

K20/21 6,1 km 15 pk 
M20/21 7,4 km 17 pk 

K35 4,5 km 12 pk 
M35 5,6 km 14 pk 

OPEN ( dla drużyn do 3 osób) 2,4 km 7 pk 
 


