
Mistrzostwa Polski w  sprincie  

XIV otwarte  zawody o puchar „ZIEMI WAŁECKIEJ”  

w Radioorientacji Sportowej    

   Powiat i Gmina Wałcz  2-4.06.2017 r. 
 
 

1. Organizatorzy:  PZRS, Starostwo Wałeckie, Urząd Gminy Wałcz ,  100bł, 
UKS Błyskawica przy NSP Dębołęka , 
  

2. Termin:  2 czerwca  2017 / piątek /przyjazd do godz.20.00 , odprawa techniczna 20.30 
3 kwietnia   start pierwszego zawodnika  godz. 10.00/ klasyk  -UKF   
4 kwietnia   start pierwszego zawodnika  godz. 9.00/  MP sprint KF 
Zakończenie  / niedziela/ : planowane na godz. 13:00.  

 
3. Forma:      Dwudniowe, indywidualne: sprint MP, klasyk  UKF   w „Ziemi Wałeckiej ”,  
                      oraz  klasyfikacja drużynowa w Pucharze „Ziemi Wałeckiej” 
 
    
4. Centrum zawodów: Niepubliczna  Szkoła Podstawowa w Dębołęce, dojazd : TRASA Wałcz –

Koszalin(nr.163) za m. Kłębowiec w lewo na Karsibór za Karsiborem i Kolnem  
w prawo na Dębołękę   
  
 

5. Kategorie:      KM 10,12,14,16,19,21,40,50,60+ 
W przypadku małej liczby zgłoszeń kategorie będą łączone. 
 

6. Wyżywienie :    posiłki  od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w  dniu zakończenia zawodów , 
                                    (śniadanie – 6 zł , obiad – 18 zł , kolacja 6 zł) 
 
7. Zakwaterowanie:     Niepubliczna  Szkoła    Podstawowa w Dębołęce    -  sale lekcyjne ,  

       Sala  gimnastyczna -  na tapczanikach lub materacach gimnastycznych    
       należy mieć ze sobą   śpiwory - 10 złotych za noc. 
 

8. Zgłoszenia: Zgłoszenie – tylko w programie excel –  zawierające : imię i nazwisko, datę 
urodzenia, kategorię ,nr. Licencji,  nr chipa  i informacja o wyżywieniu oraz 
zakwaterowaniu ,należy przesłać, do dnia 28.05.2017,  na adres:  
Zdzisław Dominiak ul. K. Jadwigi 18/10 78-600 Wałcz,  tel. 665 777 118  
w godz. 18.00- 22.00. e-mail zd40.2@wp.pl   
 

9. Opłata startowa:  10 zł za bieg, zawodnicy z Powiatu Wałeckiego nie wnoszą opłaty startowej. 
 
10. Mapy : Na terenie Gminy Wałcz w okolicach – Dębołęki, Kłosowa i Rudki. 
 
10. Świadczenia: Medale  i dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii,   oraz 

puchary za 3  pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej                 
                                 
11. Postanowienia końcowe:  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie  i startują na  

 własną  odpowiedzialność.  
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie !         
http://www.skarmat.tii.pl 

 


