
 
KOMUNIKAT             

Zawodów w biegu na orientację             
 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Gminy Krosno Odrzańskie 

w biegu na orientację –  edycja 2022 

bieg po lesie-  14.05.2022 

 
Wężyska 2022 

 

DATA I MIEJSCE   :  14.05.2022r. Wężyska  
ORGANIZATOR   :  UKS ENERGETYK Dychów 

      PW ADRIANNA Jerzy Deptuła 

 

zawody dofinansowane przez –Gminę Krosno Odrzańskie 

                                                    

 

RODZAJ    : indywidualne, dzienne, jednodniowe. Potwierdzanie PK przy 

pomocy elektronicznego systemu potwierdzania SportIdent 

 
START    :  11.00 
                                                                        CZ – START =  350 m 
META    : META – CZ = 200 m 
CENTRUM ZAWODÓW  : parking 0m – 100 m = CZ  

                                                                        (plac sportowy – byłe boisko piłkarskie k/cmentarza 

                                                                        w m. Wężyska) 

 

Dojazd z m. Krosno Odrzańskie, kierunek m. Gubin droga wojewódzka nr 32, skręt w prawo kier. 

Wężyska). 

 
TRASY : ŁATWA (kat. KM-10, KM – 12)                                                                       

                        dł. 1850m - 9PK 

  ŚREDNIA    dł. 4050m - 17PK 

  TRUDNA     dł. 7430m - 22PK  

 

                                                                        dodatkowo KM-10N, KM-10R 

                                                                                             dł. 1960m/2900m - 9PK  

 
OPŁATY                                  : wpisowe brak 
                
Wypożyczenie chipa – 4 zł. (opłata za zgubienie SI 200,-zł) .   

 

Zawody polegają na pokonaniu trasy z wyznaczonymi punktami kontrolnymi wg przekazanej minutę 
przed startem mapy (kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa). Pobyt na punktach 

kontrolnych będzie potwierdzony za pomocą elektronicznego systemu SportIndent. Na każdym 

punkcie kontrolnym oznaczonym w terenie biało-pomarańczowym lampionem znajdować się będzie 

specjalna stacja, do której należy włożyć chip i po zaświeceniu się lampki i usłyszeniu sygnału 

dźwiękowego można będzie kontynuować bieg do następnego punktu. 
 



 

 

 

MAPA                                                 :  1:7500 „Wężyska 2022” e- 2,5 m, akt.2022  (nowa 
mapa)  

 

                                 
 

                                             

 
BIURO ZAWODÓW  :  czynne dnia 14.05.2022 r. od godz. 10.00 w CZ 

                                                                        MAPY ofoliowane 

                                                                        Opisy PK – tylko na mapach 

 

ZGŁOSZENIA : przyjmowane będą do dnia 12.05.2022 r.  

w formie 

a)  tel. 605 054 018 

b) e- mail: jerzdept@wp.pl 

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko imię, rok urodzenia, nr licencji (dotyczy zawodników którzy ją 
posiadają), nr chipa, klub. W zawodach mogą startować wszyscy chętni. 

 

W rozgrywanych kategoriach może wystartować każdy, bez konieczności posiadania licencji lub badań 
lekarskich ( wymagane jedynie oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w 
zawodach – pisemne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność podczas akredytacji w Biurze 
Zawodów) 

 

 

NAGRODY    :  Dyplomy i medale za miejsca 1-3 (K+M) 

     : Puchar (za 1m trasa Ł – Ś -T) 

                                                            :           NIESPODZIANKA - KM-10  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
-    Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

-    Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność 
- Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień komunikatu oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych 

- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów 

 

 

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
      ORGANIZATOR 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Zawodnicy w wieku do 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 
na udział w zawodach „Otwarte Mistrzostwa Gminy Krosno Odrzańskie w biegu na orientację - 

edycja 2022  + czytelne imię i nazwisko + podpis). 

Osoby nie spełniające w/w wymogów mogą nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach 

przez Organizatora;  

Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna, dzieci 

przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców). 

Busole / kompasy – we własnym zakresie, zalecane, ale nie niezbędne. 
 
USTALENIA KOŃCOWE 
 
Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Sędziemu Głównemu w 

ciągu 30 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników, skargi nie będą 
rozpatrywane. Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.- absolutny zakaz 
wnoszenia do lasu zapałek i zapalniczek. Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich 

potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu. Ostateczna 

interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do 

regulaminu, zapisani uczestnicy którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni 

od ich wprowadzenia. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 
 
 


