
   

 

Biuletyn XXII Otwartych Mistrzostw Powiatu 

Wieruszowskiego w Biegu na Orientację  

 i XVII Mistrzostw Młodych 

Termin: Zawody zostaną rozegrane w dniu 26 listopada 2022 r. 

 

Rodzaj imprezy sportowej: Zawody indywidualne, średniodystansowe, rankingowe (RTZ-0,7). 

 

Centrum zawodów: Centrum zawodów będzie się znajdować w okolicy miejscowości Żelazo (gmina 

Galewice) (GPS-51.402611, 18.335469) . Link google do centrum zawodów: 

https://goo.gl/maps/VSLwmsB5YtMgkPCS8 . Szczegółowe informacje dotyczące 

lokalizacji centrum i dojazdu do niego będą podane w komunikacie technicznym. 
 

Kategorie wiekowe: K10N*, M10N*, K12,M12, K14, M14, K16,M16, K18, M18,K21, M21,K35, M35, K50,M50; 

 

Dodatkowe kategorie: KM-R* (dzieci z opiekunem), OPEN (tylko dla początkujących w drużynach do 3 osób), 

Weterani (dla zawodników w wieku powyżej 60 lat, krótka techniczna trasa). 

 

* - Trasy wstążkowane. 

W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. 

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń w kategoriach organizator zastrzega sobie możliwość przygotowania 

kategorii z podziałem A/B (zawodnicy z licencją i bez) oraz dodatkowych kategorii dla weteranów. 

 

Przebieg zawodów: 
 

Biuro zawodów 10:00-10:40 

Start „minuty 00” 11.00 

Ceremonia zakończenia 13.00-13:30 
 

Teren zawodów: Teren zawodów będzie obejmował las w pobliżu miejscowości Żelazo. Teren ten nigdy nie był 

wykorzystywany do zawodów ani treningów biegu na orientacje. 

 

Mapa: Zawody zostaną rozegrane na mapie „Żelazo” skala 1:7 500 (NOWA MAPA). W przeważającej części 

mapy występuje bogata rzeźba terenu. Wzniesienia osiągają wysokość do 15 metrów. 

Obszar w większości o bardzo dobrej przebieżności, a tylko miejscami pojawiają się młodniki (świeże nasadzenia 

drzew). Sieć dróg w obszarze mapy zarówno regularna jak i nieregularna. 

 

Nagrody: Zawodnicy z każdej kategorii z miejsc 1-6 otrzymają dyplomy oraz za miejsca 1-3 medale i upominki. 

 

Sponsor zawodów: Sponsorem zawodów jest Powiat Wieruszowski i Gmina Galewice. 

 

Organizatorzy: Organizatorem zawodów są kluby z terenu powiatu wieruszowskiego, w szczególności UKS GOK 

Galewice, Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach oraz UKS Grom Sokolniki. Główny zespół prezentuje się 

następująco: 

 

Kierownik zawodów: Edyta Ścigała 

Sędzia Główny: Marcin Fastyn 
Budowniczy tras: Damian Cegiełka 

https://goo.gl/maps/VSLwmsB5YtMgkPCS8


Zgłoszenia i opłaty: Zgłoszenia należy kierować do dnia 22.11.2022 r (wtorek) na adres: gok@galewice.pl lub 

przez formularz na stronie PZOS (dla klubów BnO). W przypadku pytań kontakt telefoniczny 721 974 666. 

Koszt udziału w zawodach to 10 zł od zawodnika.  Przy zgłaszaniu należy podać: imię, nazwisko, klub, 

kategorie, nr licencji oraz numer chipa. Będzie możliwość wypożyczenia chipa od organizatorów- koszt 

wypożyczenia 3 zł. 

 

Płatność: Preferowana forma płatności to przelew na konto bankowe: 

 

NR KONTA: 

 

96 9256 0004 5500 0462 2000 0010 (RBS LUTUTÓW O/GALEWICE) 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach 

ul. Wieruszowska 8 

98-405 Galewice 

 

TYTUŁ: MPW2022 (oraz nazwa klubu, szkoły lub imię i nazwisko// ilość zawodników // ilość 

wypożyczanych chipów) 

 

Proszę pamiętać, aby w kwocie przelewu uwzględnić opłatę za ilość chipów, które będą wypożyczone. Opłatę 

startową będzie można także opłacić gotówką w centrum zawodów. 

 

Rachunek: W przypadku zapotrzebowania na rachunek prosimy o podanie wcześniej danych do rachunku drogą 

mailową przed zawodami, tak abyśmy mogli przekazać stosowny dokument  w dniu zawodów razem z pakietem 

startowym. 

 

Informacje dodatkowe: Po biegu zapewniamy wode oraz posiłek regeneracyjny dla każdego zawodnika. 

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników. Macierzyste kluby odpowiadają za ubezpieczenie zawodników. 

Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie-odpowiadają kierownicy ekip. Zgłoszenie na zawody jest 

jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz uzyskanego rezultatu i 

wizerunku utrwalonego w trakcie zawodów. Dane te mogą być wykorzystane w relacjach z zawodów i publikowane 

w lokalnych mediach. W zależności od sytuacji epidemiologicznej i aktualnie obowiązujących przepisów 

organizator może wprowadzić dodatkowe zalecenia/ograniczenia związane ze startem w zawodach. Zdjęcia z 

terenu, szczegółowe informacje o trasach i zawodach oraz wyniki po ich zakończeniu będą dostępne na stronie: 

www.bnopowiatwieruszowski.pl 

mailto:gok@galewice.pl
http://www.bnopowiatwieruszowski.pl/

