
VI Mi ędzywojewódzkie zawody w biegu na orientację 
EEEEEEcha Twardogóryyyyyy  

 

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy- bieg średniodystansowy 

30maja 2010  
niedziela 

Grabowno Wielkie 
 
organizator – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Echo”          
współorganizatorzy – sekcja orienteeringu klubu MLKS „Echo” 
                                     Twardogóra  

        Dolnośląski Związek Biegu na Orientację  
        Gmina Twardogóra 

miejsce – Grabowno Wielkie (około 5 km na płd.-zach. od Twardogóry 
w kierunku na Wrocław) 

ranga zawodów: zawody rankingowe, rangi A-RTZ 
biuro zawodów –  wiata rekreacyjna Nadleśnictwa Milicz, (dojazd jak na 

składowisko odpadów komunalnych, oznakowany od przejazdu 
kolejowego); czynne w godz. 9.00-10.00 w centrum zawodów. 

Centrum zawodów oddalone od parkingu 400 metrów. Do centrum 
zawodów nie moŜna dojechać samochodem!!! 

minuta „00”  – godz. 11.00 
               ceremonia zakończenia:  -godz. 13.30-14.00 
rodzaj i forma zawodów – jednodniowe, indywidualne, dla starszych 
kategorii średniodystansowe 
kategorie wiekowe– KM 10N, KM12, KM14, KM16, KM18-20,  
                                KM21-35, KM40, M50,  OPEN – trasa rekreacyjna. 
• organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku 

małej liczby zgłoszeń. 
wpisowe – kat. do KM16  włącznie i trasa OPEN – 10 zł; 
                  pozostałe kategorie- 15 zł 
 wypoŜyczenie chipa – 3 zł. W przypadku zgubienia chipa opłata 

wynosi 120 zł i egzekwowana będzie od osoby dokonującej 
zgłoszenia. 

 termin zgłoszeń – do 25 maja  na adres: cych@awf.wroc.pl  najlepiej  
                        w formie pliku Excel  
 
 zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, klub, kategorię, rok urodzenia, nr 
chipa lub chęć wypoŜyczenia, nr licencji lub nr ewidencyjny PZOS 
 
 uwaga!!! Kluby ponoszą pełną odpłatność  w wysokości 10 zł za kaŜdą osobę 
zgłoszoną a nieobecną na zawodach. 
Zgłoszenia po terminie będą moŜliwe w miarę vacatów za dodatkową opłatą 10 
zł/os doliczaną do wysokości wpisowego (dotyczy takŜe kategorii do lat 16).  

 
mapa - „Grabowno Wielkie – Baza paliw” skala: 1:10000, e-2,5m, aktualność: 
wiosna 2010, autorzy: Wojciech Dwojak, Konstantyn Mayasov. W 2/3 mapa 
pokrywa nowy obszar, w 1/3 pokrywa teren objęty mapą „Czarny Wąwóz” 
wykorzystaną na poprzedniej edycji zawodów Echa Twardogóry. 
 
teren – w znacznej większości nowy teren, nigdy wcześniej nie wykorzystywany 
do biegu na orientację, urozmaicony, pofałdowany o zmiennej – miejscami o 
bardzo dobrej, a miejscami o znacznie utrudnionej przebieŜności, zmienna, 
nieregularna sieć dróg i ścieŜek, las mieszany. 
 
świadczenia i nagrody: indywidualnie za miejsca 1-3 –dyplomy i upominki. 
 
Zespół  głównych organizatorów: 
KZ – Jan Świerad  
SG – Piotr Cych S1 
BT – Piotr Cych 
Obsługa SI – RóŜa Spiliszewska 

 



 


