
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

XI Ogólnopolska Impreza na Orientację  

„Nad Wdą 2019” 

Osie-Żur-Miedzno 8-9 czerwca 2019 

Komunikat startowy 
 

1. Wejście do sali noclegowej wyłącznie w miękkim obuwiu 

2. Wymagane zgody dla niepełnoletnich w załączniku do komunikatu. W przypadku ekipy 

reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane 

zgłoszenie ekipy przez opiekuna.  

3. Trasy pełne – dla nie rywalizujących w klasyfikacjach pucharów regionalnych lub  PPM 

nie ma obowiązku startu we wszystkich etapach, choć organizatorzy zachęcają do ich wy-

korzystania. 

Kategoria Etap Długość Czas 

TPP/TP/TD 1. dzienny 3,2 km 105+25 min 

 2. dzienny 3,4 110+30 

TT/TM 1 (dzienny) 3,6 km 110+30 min 

 2 (dzienny) 4,3 km 125+35 min 

 3 (nocny) 4,3 km 150+40 min 



TU/TJ 1 (dzienny) 4,1 km 130+40 min 

 2 (dzienny) 5,3 km 150+40 min 

 3 (nocny) 4,5 km 155+40 min 

TZ dzienny 20 km 420+120 min 

TTr nocny 20 km 450+120 min 

TR1 Dzienny, scorelauf Około 80 km 400 min 

TR2 dzienny Około 30 km 240 min 

 

4. Trasa TTr jest liczona w klasyfikacji seniorów TS Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu 

Kociewia jak trasa TU (czyli zwycięzca senior otrzymuje 20 punktów, uwzględniając przepisy 

regulaminu).  

5. Dodatkowe ustalenia regulaminowe dotyczące trasy rowerowej TR1: 

a) Ze względu na przebieg trasy TR częściowo na obszarze rozgrywania Pucharu Polski 

Młodzieży lampiony dla trasy rowerowej będą oznaczone dodatkowym symbolem ro-

weru. 

b) Na trasie nie ma punktów stowarzyszonych. 

c) Za wpisanie nieprawidłowego numeru PK karą jest odjęcie 0,5 punktu wagowego. 

d) O miejscu w klasyfikacji rozstrzyga kolejno: 

• Ilość zdobytych punktów wagowych 

• Ilość zebranych PK 

• Czas uzyskany na mecie mierzony z dokładnością do 1 minuty. 

6. W związku z obchodami roku rzeki Wdy uczestnicy InO Nad Wdą (zespoły) mają obowią-

zek uczestniczyć w teście dotyczącym wiedzy o rzece i obszarze, po którym ona płynie. Za-

danie to będzie traktowane jako specjalne (patrz punkt VII.2.l Zasad punktacji i współza-

wodnictwa na turystycznych Imprezach na Orientację PTTK). Jego wykonanie zostanie 

ocenione w odrębnej klasyfikacji (nie będzie zaliczone do punktacji trasy), natomiast brak 

karty odpowiedzi będzie potraktowany jako niewykonanie zadania i przyznanie 10 punk-

tów karnych w punktacji trasy. Dla tras TT i TU test zostanie przeprowadzony w przerwie 

między etapami dziennymi, dla TZ, TTr i TR przed startem. 

7. Ze względu na koszty imprezy (sfinansowane ze środków województwa kujawsko-

pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie) organizatorzy (aby nie dublować nagród, a 

tym samym nie zwiększać nadmiernie kosztów) zastrzegają sobie możliwość rozstrzygnię-

cia przydziału nagród zespołom o równej punktacji na podstawie dodatkowego zadania 

orientacyjnego. Nie wpłynie to jednak na punktację w klasyfikacji generalnej pucharów (w 

nich będą się liczyć wyłącznie wyniki uzyskane na trasach).  

8. Zgłoszenia 

o Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących  

o bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl. Z powodów technicznych pro-

simy o przesyłanie zgłoszeń na oba adresy mailowe. 

o Zgłoszenia do środy 6 czerwca 2018 włącznie. Tradycyjnie możliwość zgłoszenia aż do 

soboty przed startem, ale prosimy jej nie nadużywać.  
  

9. Ramowy program zawodów – Puchar Polski Młodzieży oraz puchary regionalne 

TPP/TP/TD 

 Sobota 8 czerwca ŻUR – pole biwakowe 

Od 8.00  Praca sekretariatu 

9.00 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna 

9.30-10.30 Wyjazd na miejsce startu etapów dziennych 

9.45-15.00  
Etapy dzienne. Między etapami woda mineralna, wafel i test krajoznawczy 

(TT/TM i TU/TJ) 
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Po etapach 

dziennych 

Obiad w Żurze. Zakończenie pucharów regionalnych. Odwóz zawodników 

z gminy Osie oraz uczestników korzystających z bazy w Szkole Podsta-

wowej w Osiu.  

21.30 
Zbiórka w Szkole Podstawowej w Osiu. Wyjazd na miejsce startu etapów 

nocnych  

 Niedziela 9 czerwca  

 Do 2.00-3.00 Etapy nocne. Zakończenie PPM. Odwóz do szkoły w Osiu 

Do 9.00 Nocleg w Szkole Podstawowej w Osiu 

 Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów 

• Istnieje możliwość noclegu z piątku na sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu               

z organizatorem. 

 

10. Ramowy program zawodów TZ, TTr, TR 

 Sobota 8 czerwca ŻUR – pole biwakowe 

Od 8.00  Praca sekretariatu 

9.00 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna 

9.30 Test krajoznawczy dla zawodników TR 

9.30-10.00 Wyjazd na miejsce startu kategorii  TZ – patrz poniżej tabeli 

9.45 Start kategorii TR z Żura 

10.00 Test krajoznawczy TZ, potem start  

Po etapie Obiad. Około 17.30 zakończenie kategorii TZ w Miedznie i TR w Żurze 

21.30 
Zbiórka kategorii TTr w Szkole Podstawowej w Osiu lub na miejscu startu 

w Miedznie, wyjazd na miejsce startu TTr 

22.00 Test krajoznawczy TTr, potem start. 

 Niedziela 9 czerwca 

Po etapie 
Posiłek. Około 6.30 zakończenie kategorii TTr. Odwóz chętnych do szkoły w 

Osiu 

Do 9.00 Nocleg w Szkole Podstawowej w Osiu 

 Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów 

• Dla zawodników kategorii TZ dwie możliwości: dojazd z Żura (rozpoczęcie) na miej-

sce startu busem organizatora lub własnym transportem do Miedzna (3 km na 

wschód od Osia).  

• Dla zawodników kategorii TTr dwie możliwości: dojazd z Osia na miejsce startu 

(Miedzno) busem organizatora lub własnym transportem do Miedzna (3 km na 

wschód od Osia). 

• Możliwość skorzystania z prysznica tylko w Szkole Podstawowej w Osiu. W Żurze 

możliwość umycia się w jeziorze zaporowym. 

• Ze względu na zaledwie jedno zgłoszenie wycieczki do Elektrowni Żur nie będzie. 

 

11. Informacje dodatkowe  

• prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, bczw@poczta.onet.pl 

• Józef Malinowski 530 702 068 
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