
 

 

  

 

 

 

 

Biuletyn Mistrzostw Gminy Galewice  

i 

XVI Mistrzostw Młodych w BnO 
 

Termin: Zawody zostaną rozegrane w dniu 26 czerwca 2021 r. 

 

Rodzaj imprezy sportowej: Zawody indywidualne, średniodystansowe.  

 

Centrum zawodów:  Centrum zawodów będzie się znajdować w pobliżu miejscowości Osowa (na skraju lasu) - 

51.319177143296294, 18.22125147131363. Dojazd możliwy tylko od miejscowości Osowa 

(gmina Galewice). Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji centrum będą podane w 

komunikacie technicznym. 

 

Kategorie wiekowe: K-10, M-10, K-12, M-12,  K-14, M-14, K-16/18, M-16/18, K21/35+ , M21/35+, 

 

Dodatkowe kategorie: Open (dla początkujących w drużynach do 3 osób) 

 

Przebieg zawodów: 

 

Praca sekretariatu   9:30-10:00 

Start „minuty 00”    10:15 

Ceremonia zakończenia   12:30  

 

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

wykorzystywany do zawodów ani treningów biegu na orientacje. 

  

 

Mapa:  Zawody zostaną rozegrane na mapie „Kompleks Osowa-Chobanin” skala 1:10 000 (NOWA MAPA), 

aktualizacja: jesień 2020 r. Teren na przeważającym obszarze o bardzo dobrej przebieżności z bogatą siecią dróg .. 

We fragmentach mapy ciekawa mikrorzeźba. Spora ilość obiektów punktowych w postaci m.in. polanek, dołków, 

itp. 

 

 

   
 

   

Nagrody: Zawodnicy otrzymają medale, dyplomy i upominki.  

 

 

Sponsor zawodów: Sponsorem zawodów jest Gmina Galewice. 

 

 

Organizatorzy: Organizatorem zawodów jest UKS GOK Galewice i Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach. 

Główny zespół prezentuje się następująco: 

 

  Kierownik zawodów:  Irena Janiaczyk 

  Sędzia Główny:   Marcin Fastyn 

  Budowniczy tras:  Damian Cegiełka 

     



 

Zgłoszenia i opłaty: Zgłoszenia należy kierować do dnia 23.06.2021 r (środa) na adres sprinter125@wp.pl 

W przypadku pytań kontakt telefoniczny 721 974 666. Koszt udziału w zawodach to 10 zł od zawodnika ( w 

przypadku zawodników spoza powiatu wieruszowskiego). 

Przy zgłaszaniu należy podać: Imię, Nazwisko, klub, kategorie oraz numer chipa.  

W przypadku małej liczby zgłoszeń (poniżej 3) organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii. W 

przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość rozszerzenia formuły zawodów. 

Będzie możliwość wypożyczenia chipa od organizatorów- koszt wypożyczenia 5 zł.  

 

 

Informacje dodatkowe: 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. Szczegółowe informacje o trasach i 

zawodach oraz inne ważne informacje będą dostępne wyłącznie na stronie: www.bnopowiatwieruszowski.pl 
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