
 

 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych  
w Sportowej Nawigacji Satelitarnej  

VI Memoriał  
im. kpt. Daniela Ambrozińskiego 

Zawody dofinansowane przez  
Ministra Obrony Narodowej 

REGULAMIN  
 
 
 
I. Cel: 
 
  1. Uczczenie pamięci żołnierzy, poległych w czasie pełnienia wojskowych misji 
pokojowych poza granicami kraju 
  2. Popularyzacja sportowej nawigacji satelitarnej (SNS) w środowiskach żołnierzy 
zawodowych i rezerwistów Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy innych formacji 
mundurowych RP. 
 
II. Główny organizator:  
  
  1. Polski Związek Radioorientacji Sportowej na zlecenie Ministerstwa Obrony 
Narodowej.  
  2. 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
 
III. Współorganizatorzy: 

 
1. Wojskowa Federacja Sportu;      
2. 6 batalion dowodzenia; 

  3.  Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260;  
 
IV. Termin i miejsce: 
 
Zawody odbędą się w dniu 02 października 2015 r. w okolicach Elbląga. Rozpoczęcie i 
zakończenie zawodów odbędzie się w Elblągu  szczegółowy program miejsce otwarcia  po 
otrzymaniu zgłoszenia. 
 
V. Uczestnicy: 
 
W zawodach  uczestniczyć mogą: 
- Żołnierze polskich jednostek wojskowych. 
- Weterani wojskowych misji pokojowych. 
- Funkcjonariusze służb mundurowych RP. 
- Służby ratownicze RP. 
- Emeryci wojskowi. 



W zasadzie każdy podmiot może zgłosić jedną drużynę – od 3 do 5 zawodników 
w co najmniej 3 kategoriach wiekowych. Podmioty chcące zgłosić drugą drużynę mogą to 
uczynić po uzgodnieniu z kierownikiem sportowym Mistrzostw w ramach limitu zawodników 
przewidzianego dla zawodów (100 osób). 
 
VI. Kategorie wiekowe: 
 
Kobiety (bez względu  na wiek), 
Mężczyźni w wieku do 30 lat (decyduje rok urodzenia), 
Mężczyźni w wieku od 31 lat do 40 lat (decyduje rok urodzenia), 
Mężczyźni powyżej 40 lat (decyduje rok urodzenia), 
 
VII. Klasyfikacje: 
 
Indywidualna w każdej kategorii wiekowej, 
Drużynowa – suma wyników punktowych najlepszych zawodników z trzech różnych 
kategorii wiekowych. 
 
IX. Wyró żnienia: 
 
1. Klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej 
- za zajęcie miejsc I - III – medale i dyplomy, 
- za zajęcie miejsc IV – VIII - dyplomy 
2. Klasyfikacja drużynowa 
- za zajęcie I miejsca – Puchar Przechodni Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (na rok) 
oraz dyplom, a także Puchar MON na własność i dyplom; 
- za zajęcie II miejsca – Puchar MON i dyplom; 
- za zajęcie III miejsca – Puchar MON  i dyplom; 
- za zajęcie najlepszego miejsca wśród drużyn nie składających się z żołnierzy w czynnej 
służbie wojskowej – Puchar Prezesa PZRS; 
- za zajęcie miejsc od IV do ostatniego – dyplomy udziału. 
 
X. Koszty uczestnictwa: 
 
Nie pobiera się opłaty startowej za udział w zawodach. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  
Koszty dojazdu i pobytu na zawodach pozostają w gestii uczestników lub jednostek 
delegujących. 
Organizator nie zapewnia noclegów. Propozycje noclegowe w okolicy po otrzymaniu 
zgłoszenia. 
 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz – będzie  do pobrania na stronie PZRS 
(pzrs.org.pl) i przesłać w formie elektronicznej na adres: sp2jnk@interia.pl, w 
nieprzekraczalnym terminie, do 27 września 2015 roku 
 
XI. Postanowienia końcowe: 
 
W zawodach stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – SportIdent. 
Preferowane są własne odbiorniki GPS, w przypadku braku, organizator dysponuje 
odpowiednią ilością odbiorników GPS, typu Magellan – Meridian, do wypożyczenia.  



Dopuszcza się wykorzystanie do biegu własnych urządzeń wielofunkcyjnych 
(Smartfonów lub tabletów) posiadających wbudowany GPS z dowolnym 
oprogramowaniem i aplikacjami. Ww. urządzenia muszą być pozbawione możliwości 
wykonywania połączeń i wymiany danych. (usunięta karta SIM). Organizator zastrzega 
sobie prawo oplombowania wykorzystywanego urządzenia.  
 
Szczegóły w kom. Technicznym. Będzie wgrywany plik w formacie GPX. 
Szczegółowe informacje, dotyczące zawodów, przedstawione zostaną  
w komunikacie startowym, po nadesłaniu zgłoszeń. 
Sugerujemy zawodnikom przyjazd do Elbląga w dniu 01października do godz. 18.00 – ok. 
19.00 przewidujemy konferencję techniczną, sprawdzenie GPS-ów i trening. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego  
 regulaminu. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny  
zawodów. 
 

UWAGA: 
 
W dniu 03.09. 2015 r. odbedzie się  I MEMORIAŁ im. st. chor. sztab. Marka 
SZREDELA w foxoringu , na który zapraszamy wszystkich chętnych uczestników. 

 

03.09.2015 r. – sobota (FOXORING) 
 

                  08.30 – 09.00 przejazd reprezentacji do Bażantarni. 
                  09.00 – 09.30   otwarcie MEMORIAŁU – plac przed muszlą koncertowa  
                                                w  Bażantarni 
                  09.30 – 12.30 przeprowadzenie zawodów-kierownik zawodów /PZRS/. 

13.30 – 14.00  ceremonia zakończenia Memoriału – Bażantarnia     
                                   „Muszla Koncertowa”   

 
           Kategorie wiekowe: 
 

- K i M 21 – 30 lat (urodzeni w latach 1981 – 1994), 
- K i M 31 – 40 ( urodzeni w latach 1971 – 1980), 
- K i M powyżej 40 lat ( urodzeni w 1970 i wcześniej). 

 

Nagrody :   

       1. W klasyfikacji indywidualnej: 
   - za zajęcie I - III miejsca puchar medal i dyplom, 
   - za zajęcie IV -VI – dyplom, 

 
 
 
 
 
 
 

        Organizatorzy Memoriału 


