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Otwarte Mistrzostwa Polski w Foxoringu  

oraz „Puchar Wisły” Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej  
jako I eliminacja do Młodzieżowych Mistrzostw Europy ARDF - EYAC – Słowacja 2017 r.  

i Mistrzostw Europy ARDF – Litwa 2017 r. 
05.05-07.05.2017 r. Grudziądz 

Organizator:  
Organizacja Miejska Ligi Obrony Kraju  
Współorganizatorzy:  
Gmina-Miasto Grudziądz, Polski Związek Radioorientacji Sportowej, MORiW, Kluby Łączności LOK 
Grudziądz SP2KJH i SP2KRS 
Termin i miejsce zawodów:  
Centrum zawodów będzie MORiW Grudziądz-Rudnik 
Zawody  rozegrane zostaną na terenach Lasy Rudnik. 
Wyżywienie obiady w dniu 6 i 7.05.2017 r. w kwocie 30 zł , zakwaterowanie 2 noclegi w kwocie 60 zł  
w Ośrodku MORiW. W domkach kuchnia w pełni wyposazona do samodzielnego wykonania śniadań i kolacji. 
Opłata wyżywienie i zakwaterowanie 90 zł. można dokupić kolacje i śniadania w Barze „Korsarz” w cenie 7 zł 
Dla osób nie korzystających z wyżywienia i noclegu pole namiotowe z sanitariatami i ciepłą  
wodą w  cenie 10 zł osobo/dzień. Istnieją inne tańsze możliwości zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku 
„DELFIN” 
Opłata startowa 25 zł 
Biuro zawodów 05.05.2017 r. czynne od godz. 12.00 w centrum zawodów 
Konkurencje i kategorie wiekowe: 
- 06.05.2017 r.( sobota )   Klasyk, pasmo  144 MHz, KM 10, 12, 14, 16, 19 i starsze  
- 07.05.2017 r.(niedziela) Foxoring pasmo 3,5 MHz KM 10, 12, 14, 16, 19 i starsze 
Klasyfikacje: 

1. Indywidualna: 
 - w każdej kategorii wiekowej i konkurencji 

2. Drużynowa do której zalicza się po jednym najlepszym wyniku z  konkurencji foxoring i klasyk 
kategorie 10,12,14,16 

Nagrody :  
  - Dyplomy i medale za poszczególne konkurencje i kategorie 
  - Drużynowo Puchary i dyplomy za zajęcie miejsc I-III  
  - Nagrody w miarę pozyskania od sponsorów.  
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do dnia 25.04.2017r. na adres internetowy lis@pzrs.org.pl  podając dane zawodników (imię i 
nazwisko, kategorię wiekową, klub, nr licencji, nr chipa SI), ilość osób towarzyszących ( dotyczy również sędziów 
). Rezerwacje noclegów i wyżywienia telefonicznie tel. 509 951 345 do 20.04.2017 r. ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc. 
Zakończenie : 
Zakończenie zawodów 07.05.2017r. około 13.30 w Centrum Zawodów 
Uwagi końcowe :  

1. Organizator nie ubezpiecza od NW.  
2. Zawodników nieletnich obowiązują badania lekarskie. 
3. Na zawodach obowiązują przepisy PZRS i YARU. 

W przypadku małej ilości zgłoszeń w kategoriach istnieje możliwość łączenia kategorii. 
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