
           BIULETYN 1 
 

    25 - 26 Wrzesień 2021 roku  Stara Kuźnia 

                  MISTRZOSTWA   POLSKI 

               PUCHAR   NAJMŁODSZYCH 

         KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

                       MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

              w  ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ 
 
Organizator: PZOS, LUKS Azymek Zdzieszowice 
 
Centrum zawodów zlokalizowane będzie: Stara Kuźnia ul. Brzozowa 48 siedziba 
Nadleśnictwa Kędzierzyn, E18.3399882 N50.3043489.  
Szczegóły na temat lokalizacji centrum zawodów w sobotę i niedzielę zostaną podane w 
Biuletynie 2 na początku września.  
  

Data i rodzaj zawodów: 
25.09.2021 (Sobota)  start godzina: 12.00 – dystans średni start masowy: 
zawody indywidualne Puchar Najmłodszych, KMP, Mistrzostwa Województwa Opolskiego 
25.09.2021 (Sobota) start godzina 15.30 – dystans sztafety zawody zespołowe sztafety 
dwuzmianowe, Mistrzostwa Polski, Puchar Najmłodszych i KMP  
26.09.2021 (Niedziela) start godzina 10.30– dystans długi  zawody indywidualne 
Mistrzostwa Polski, Puchar Najmłodszych i KMP  

  

Mapy i teren: 3 nowe mapy do MTBO wg norm IOF w skali: 
 1:10 000   – dystans średni,  

1:10 000   – dystans sztafety 
1:10 000   – dystans długi /K/M12/14 oraz K/M 50+ i 1:15 000 pozostałe kategorie. 

  

Kategorie:  K-12, K-14, K-17, K-20, K-21, K-40, K-45, K-50,K-55, K-60, K-70  
          M-12, M-14, M-17, M-20, M-21, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70 
 
Zawody sztafetowe:  
Młodzicy KK, MM    /kategorie K/M12 i 14/ 
Juniorzy KJ, MJ    /kategorie K/M 17 i 20/  
Seniorzy K, M    /kategorie K/M 21/  
Weterani KV 80, MV 80   /K/M 40/ 
Weterani starsi KV 105, MV 105 /K/M 40-70/  
O zaliczeniu zespołu sztafetowego weteranów do określonej kategorii wiekowej decyduje 
suma kategorii indywidualnych członków zespołu (nie suma lat). Wszyscy zawodnicy w 
składzie sztafety muszą być weteranami. 
Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie odpowiedniej ilości zawodników wynikających 
z Regulaminów w RJnO na 2021 rok, dotyczy także zawodów sztafetowych i ich składów. 



  
Zgłoszenia:  I termin do dnia 10.09.2021 poprzez formularz dostępny na stronie: 
  www.orienteering.waw.pl  /decyduje data wpłynięcia opłaty za start/ 
  II termin do dnia 20.09.2021 poprzez formularz dostępny na stronie: 
  www.orienteering.waw.pl  /decyduje data wpłynięcia opłaty za start/ 
 
Zgłoszenia po upływie II terminu zgłoszeń nie będą przyjmowane.  
Organizator nie będzie dokonywał połączeń kategorii wiekowych.  
  

 
Wpisowe:   
I Termin do 10.09.2021 – decyduje data wpływu opłaty za start na konto organizatora: 

Kategoria Starty indywidualne  
/opłata za jeden start/ 

Zawody sztafetowe  
/opłata za jeden zespół sztafetowy/ 

K/M 12, 14, KK, MM 20,0 PLN 40,0 PLN 

K/M 17, 20, KJ, MJ 30,0 PLN 60,0 PLN 

Pozostałe kategorie wiekowe 40,0 PLN 80,0 PLN 

 
II Termin do 20.09.2021 – decyduje data wpływu opłaty za start na konto organizatora: 

Kategoria Starty indywidualne  
/opłata za jeden start/ 

Zawody sztafetowe  
/opłata za jeden zespół sztafetowy/ 

K/M 12, 14, KK, MM 30,0 PLN 50,0 PLN 

K/M 17, 20, KJ, MJ 40,0 PLN 80,0 PLN 

Pozostałe kategorie wiekowe 50,0 PLN 100,0 PLN 

 
Zawodnicy ze Zdzieszowic są zwolnieni z opłaty wpisowego, ale nie są zwolnieni z 
terminu dokonania zgłoszeń na zawody.  
Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia po zakończeniu II terminu zgłoszeń.  
 
Wpisowe należy wpłacić na konto:   
LUKS Azymek Zdzieszowice ul. Nowa 3 47-330 Zdzieszowice 
92 8883 1015 2003 3000 7244 0001 
Z dopiskiem Wpisowe MP RJnO i podaniem nazwy klubu lub jeśli wpłata jest indywidualna 
imienia i nazwiska. Data wpływu wpisowego I termin do 10.09.2021, II termin do 19.09.2021. 
  

Zakwaterowanie i wyżywienie : Organizator nie pośredniczy w załatwianiu miejsc 
noclegowych oraz wyżywienia podczas trwania zawodów. 
 
Potwierdzanie PK : SIAC zasięg do 30 cm od stacji. Wypożyczenia SIAC na oba dni 
zawodów 5 złotych za jeden start – trzy starty 15 złotych, dwa starty 10 złoty. Zapotrzebowanie 
na wypożyczenie SIAC należy podać w zgłoszeniu. Tylko osoby, które dokonają opłaty wraz z 
wpisowym za wynajęcie SIAC będą miały zagwarantowane wypożyczenie urządzenia. Takie 
warunki zostały ustalone z właścicielem, który zgodził się wypożyczyć SIAC na zawody. 
 

Osoby funkcyjne:  
Kierownik zawodów  Adam Hyjek 
Sędzia Główny  Adam Hyjek 
Budowniczy tras  Jan Zdanowicz 
Obsługa SI   Przemysław Patejko 
Kontroler zawodów  Jan Cegiełka 
  

Kolejne Informacje w biuletynie nr 2  będą umieszczane na stronach:   
www.orienteering.waw.pl  i https://orienteering.org.pl/home 
 

 
 
 

http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
https://orienteering.org.pl/home


RAZEM ZADBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO 
 

POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z 

OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII COVID-19 w POLSCE 
 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla organizatorów 
imprez sportowych przy planowaniu zawodów w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. 
Wydanymi przez PZOS i opublikowanymi na stronie PZOS. 

1. Maksymalna liczba uczestników 150 osób 
2. Wpisowe należy wpłacać tylko i wyłącznie na konto 
3. ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAWODACH  
4. Praca biura zawodów ograniczona będzie tylko do wydawania pakietów startowych dla 

całych klubów i odebrania oświadczeń od kierowników ekip.  
5. Każdy z zawodników powinien posiadać wypełnione podpisane oświadczenie (załącznik 

na końcu biuletynu). Osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisane przez 
rodzica/opiekuna prawnego które trener/opiekun zespołu składa w biurze zawodów.  

6. Faktury za wpisowe znajdować się będą w pakietach startowych, szczegóły faktur 
należy ustalać mailowo.  

7. Pozostałe sprawy należy ustalać z kierownikiem zawodów telefonicznie. Podczas 
zawodów nie będzie możliwości startu poza konkurencją.  

8. Centrum zawodów ograniczone będzie tylko do strefy startu i mety.  
9. Wszyscy przebywający w w/w strefach zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.  
10. Za przestrzeganie wytycznych odpowiedzialni są trenerzy i opiekunowie.  
11. W strefie startu i mety każdego biegu znajdować się będą punkty dezynfekcji. Zawodnik 

przed wejściem do boksów startowych i po zakończeniu biegu ma obowiązek 
zdezynfekować ręce.  

12. Zespół organizatorów wyposażony będzie w środki ochrony osobistej w celu 
zapewnienia zawodnikom bezpieczeństwa.  

13. Szczegóły zasad obowiązujących w naszym kraju zawiera rozporządzenie Dz.U. 2020 
poz. 964 
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000964/O/D20200964.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000964/O/D20200964.pdf


ZAŁĄCZNIK  – Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka:) 

…………………………………………………………………  
oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 
chorobowe typu: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz że według mojej wiedzy nie miało 
ono styczności z osobami, które wykazywały objawy SARS COV-2 lub odbywały kwarantannę.  
Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w okresie udziału w 
wydarzeniu sportowym pod nazwą „Mistrzostwa Polski i Puchar Najmłodszych w RJnO” 
 
 
 
(miejscowość i data)      (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK  – Oświadczenie dla osoby pełnoletniej  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany    (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………  
oświadczam, że jestem zdrowy i nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy chorobowe 
typu: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz że nie miałem  styczności z osobami, które 
wykazywały objawy SARS COV-2 lub odbywały kwarantannę.  
Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury  w okresie udziału w wydarzeniu 
sportowym pod nazwą „Mistrzostwa Polski i Puchar Najmłodszych w RJnO” 
 
 
 
(miejscowość i data)     (podpis osoby składającej oświadczenie)     
 


