
IV Międzywojewódzkie zawody w biegu na orientację
EEEEEEcha Twardogóryyyyyy 

1 czerwca 2008 
niedziela

organizator – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze
                                                                (www.gosir.twardogora.pl)

         
współorganizatorzy – sekcja orienteeringu klubu MLKS „Echo”
                                     Twardogóra 

        Dolnośląski Związek Biegu na Orientację 
        Szkoła Podstawowa w Chełstowie

miejsce –  Chełstów  (około  3km  na  płd.-wsch.  od  Twardogóry  w 
kierunku na Ostrowinę)

ranga zawodów: zawody rankingowe, rangi A-RTZ
biuro zawodów –  Szkoła Podstawowa w Chełstowie, (kierunek wyjazdu 

z  Twardogóry początkowo na  Syców,  później  na Ostrowinę); 
czynne w godz. 8.30-10.30 w dniu zawodów.

minuta „00” – godz. 11.00
               ceremonia zakończenia:  -godz. 14.00-14.30
rodzaj i forma zawodów – jednodniowe, indywidualne
kategorie wiekowe– KM 10, KM12, KM14, KM16, KM18-20, 
                                KM21-35, KM40, M50,  OPEN –trasa rekreacyjna.
                                QM i QK – trasy  odpowiadające kategoriom KM21,
                                                   ale na mapie bez dróg ! (QM~9km,
                                                   QK~6 km)
                                 trasa F – dla najmłodszych na terenie boiska
                                                 szkolnego (bez chipów)
• organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku 

małej liczby zgłoszeń.
wpisowe – kat. do KM16  włącznie i trasa OPEN – 5 zł; starsi 10 zł

wypożyczenie chipa – 3 zł. W przypadku zgubienia chipa opłata 
wynosi  100  zł  i  egzekwowana  będzie  od  osoby dokonującej 
zgłoszenia.

termin zgłoszeń – 27.05.2008 na adres: cych@awf.wroc.pl  najlepiej 
                        w formie pliku Excel lub pisemnie: MLKS „Echo” Twardogóra,
                                         ul. 1 Maja 2; 56-416 Twardogóra, fax: 071 315 80 59.
 zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, nr licencji (jeśli zawodnik posiada), 
kategorię, rok urodzenia, nr chipa lub w zgłoszeniu należy zaznaczyć jego brak 
uwaga!!!  Kluby ponoszą pełną odpłatność  w wysokości 5 zł za każdą osobę 
zgłoszoną a nieobecną na zawodach.
Zgłoszenia po terminie będą możliwe w miarę vacatów za dodatkową opłatą 10 
zł/os (dotyczy także kategorii do lat 16). 

mapa -  „Chełstów  cz.  wsch.”  skale:  1:10000  i  1:15  000  (w  zależności  od 
kategorii wiekowej), e-2,5m, aktualność: wiosna 2007 i częściowo 2008,
teren - urozmaicony, pofałdowany o zmiennej przebieżności,  gęsta i  w miarę 
regularna sieć dróg i ścieżek, las mieszany, różnica wzniesień 220-270m. n.p.m., 
autorzy mapy –  Adrian Kopczyński, Piotr Cych.

świadczenia i nagrody: indywidualnie za miejsca 1-3 – w kategoriach do KM16  
dyplomy i upominki.
Kategorie QM i QK- nagrody niespodzianki
 
Zespół  głównych organizatorów:
KZ – Jan Świerad 
SG – Piotr Cych S1
BT – Piotr Cych BT2, Marcin Ciszek BT2
Obsługa komputerowa SI – Róża Spiliszewska

mailto:poczta@dzbno.pl

