
   

 

 

 

 
 

 

 

Biuletyn XXI Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w BnO 

 
Data i miejsce:   Żdżarski Las,  08 czerwca 2019r. - teren Powiatu Wieruszowskiego 

 

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,  Uczniowski Klub Sportowy “ Grom” w Sokolnikach 

 

Rodzaj imprezy sportowej:  Zawody dzienne, indywidualne, klasyczne. Zawody zostaną rozegrane z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu potwierdzenia punktów kontrolnych sport-ident. 

 

Mapa:  „Żdżarski Las”, aktualność: wiosna 2018, 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. 

 

Biuro  zawodów:  Szkoła Publiczna w Żdżarach, Żdżary 123 (GPS:51.219308; 18.259647) 

 

Kategorie wiekowe: K-10N*, M-10N*, K-12,M-12, K-14, M-14, K-16, M-16, K-18, M-18, K-21, M-21, K-35+ ,      

M-35+.  Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń. 

 

Dodatkowe kategorie: KM10R* (dzieci z opiekunem), Open (dla początkujących w drużynach do 3 osób) 

 

* - Trasy dla najmłodszych wstążkowane. 

 

Przebieg zawodów: 

Praca sekretariatu 9.30-10.15 
Start „minuty 00” 10.30 

Ceremonia zakończenia 13.00 
 

Opłaty startowe: 

 

- Opłata startowa zawodników w biegach indywidualnych -10 zł /os/  

- Wypożyczenie SI – 3 zł. 

- Zagubienie SI – 150zł. 

 

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 , Gmina Bolesławiec,  Gmina Sokolniki 

 

Główny zespół organizatorów: 

 

Kierownik zawodów: Beata Garczarek  

Sędzia Główny: Marcin Fastyn 

Budowniczy tras: Damian Cegiełka 

K. zespołu rozstaw. punkty Jarosław Krzyżostanek 

Obsługa informatyczna Marcin Fastyn 

 

 

Zgłoszenia:   do dnia 02.06.2019r , kierować na adres: beatagarczarek@wp.pl  

Przy zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klub, kategorie oraz numer chipa. 

W przypadku pytań kontakt telefoniczny: 604548753  
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Informacje dodatkowe: 

 

1. Po biegu organizatorzy zapewniają wodę. 

2.  Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników ( Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, za 

które odpowiadaja kierownicy ekip) 

3. Organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas zawodów.  

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów. 

5. Zgłoszenia zawodników na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych w postaci: imienia, nazwiska, przynależności klubowej/szkolnej i wizerunku uzyskanego w 

trakcie zawodów, w procesie przygotowania i przeprowadzenia zawodów sportowych oraz w relacjach z 

zawodów wraz z podaniem osiągniętych wyników. Dane osobowe uczestników mogą być 

wykorzystywane na : stronie internetowej bnopowiatwieruszowski.pl i profilu facebookowym, na stronie 

gminy Sokolniki, gminy Bolesławiec, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie oraz w lokalnych mediach, 

które swoim działaniem obejmują teren powiatu wieruszowskiego. 

6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w podanym zakresie jest jednoznaczne z rezygnacją ze 

startu w zawodach o czym należy poinformować drogą mailową lub w centrum zawodów. 

7. Szczegółowe informacje o trasach i zawodach oraz inne ważne informacje zostaną przekazane 

kierownikom ekip bezpośrednio w centrum zawodów-w sekretariacie. 

8. Wszystkie informacje dotyczące zawodów będą dostępne na stronie: www.bnopowiatwieruszowski.pl 

http://www.bnopowiatwieruszowski.pl/

