
 

„Orientuj się jak MISTRZ” - otwarte zawody w biegu na orientację 

Stadion Miejski w Górze Kalwarii, 30.10.2021 r. 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „UKS OSiR Góra Kalwaria” 

2. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Lasy 

Państwowe, OSiR Góra Kalwaria, PUKS Młode Orły 

3. Termin: 30. 10. 2021 r. (sobota) 

4. Start: godzina “00” - 11:00 

5. Zakończenie zawodów: około godziny 14:00.  

6. Forma zawodów: dzienne, indywidualne 

7. Centrum zawodów: Stadion Miejski w Górze Kalwarii ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 Góra Kalwaria (GPS: 
51.971143, 21.211214) 

8. Biuro zawodów: czynne od godz. 9:00 – 11:00 w centrum zawodów 

9. Kategorie: początkujący (trasa wyznakowana wstążkami dla osób, które pierwszy raz startują w zawodach, 

rodziców z dziećmi oraz dzieci do 10 roku życia), średniozaawansowani (trasa o średniej długości), zaawansowani 

(trasa najdłuższa, wymagająca technicznie)  

10. Mapa: „Góra Kalwaria Walewice” zgodna z międzynarodowymi normami ISOM 2017, skala: 1:10000, 

e=2,5 m, aktualizacja: październik 2021, autor: Jacek Morawski 

11. Zgłoszenia: Zgłoszenie zawierające : imię i nazwisko, klub/szkoła, numer SI, rok urodzenia, kategorię do dnia: 

25 października 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: 

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1007 , limit zgłoszeń: 200 osób. 

12. Listy startowe: listy startowe zostaną udostępnione przed zawodami, wyniki online na stronie: 

https://si.events/vldd-2k1l  

13. Wpisowe: bezpłatne, jednak na zawodach będzie wykorzystany system elektroniczny SI – wypożyczenie 

chipa 5 zł, zagubienie wypożyczonego chipa – 120 zł. 

14. Świadczenia: mapy startowe dla wszystkich uczestników, upominki za udział dla najmłodszych uczestników 

(do odbioru po sczytaniu chipa w centrum zawodów), w centrum zawodów będzie dostępny bufet - kawa, herbata 

i ciasto („cegiełki” na rzecz klubu ☺) 

15. Postanowienia: uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska 

w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych. Ponadto uczestnicy ubezpieczają 

się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność 

Do dnia 25.10 2021 r. na stronie Facebook organizatora zamieszczony zostanie komunikat techniczny zawierający 

m.in. parametry tras 

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, w zakresie na jaki pozwalają na to rozporządzenia administracji 

państwowej, zawody w biegu na orientację odbędą się przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego. 

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1007

