


Kierownik zawodów – Piotr Pietroń 
Sędzia główny – Stanisław Leśnicki 
Twórcy map – Jacek Kozłowski i Piotr Pietroń 
Budowniczy tras – Jacek Kozłowski i Piotr Pietroń 
Obsługa SportIdent – Marcin Leśnicki 

Uczniowski Klub Sportowy 
PATRIA MŁYNNE 
34-601 Limanowa 3 
NIP: 737-17-49-167 
tel. +48 660 444 292 
e-mail: witollds@poczta.onet.pl 
www.patriamlynne.pl 

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – Marek Jamborski 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów – Jan Karczmarski 
Prezes Polskiego Związku Orientacji Sportowej – Łukasz Charuba  

9.06.2023 (piątek): 
16:00 – bieg sprinterski, Kraków – Nowa Huta 
10.06.2023 (sobota): 
10:00 – bieg indywidualny, Goszcza 
11.06.2023 (niedziela): 
10:00 - bieg sztafetowy, Goszcza 

Puchar Najmłodszych w biegu na orientację - zawody Centralnego 
Terminarza Zawodów o współczynniku rankingowym – 1.3 
Zawody rozegrane zostaną w formie trzech biegów: 
dwa biegi indywidualne: bieg sprinterski i klasyczny (oddzielna 
klasyfikacja) oraz 3-zmianowe sztafety leśne. 



KM10 / KM11 / KM12 / KM13 / KM14 – kategorie mistrzowskie 
KM10R / KM10N – kategorie dziecięce 
Kategorie otwarte rozegrane zostaną w ramach zawodów Dragon Cup 

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 1.06.2023 r. 
Po tym dniu możliwe będzie zgłoszenie się tylko do kategorii dziecięcej 
lub otwartej. Zgłoszenia w biurze zawodów w miarę wolnych map. 
 
W celu przesłania zgłoszenia na biegi indywidualne należy uzupełnić 
formularz znajdujący się na stronie zawodów w zakładce Zgłoszenia. 
Jest to formularz na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 
 
Zgłoszenia na bieg sztafetowy (ilościowe) poprzez maila: 
pietronp@gmail.com 

Wysokość opłaty wpisowej jest zależna od terminu zgłoszenia 
i wynosi odpowiednio: 
 
do 25 maja:   
Bieg indywidualny - 20 zł / etap 
Bieg sztafetowy – 60 zł / sztafeta 
Kategoria dziecięca i otwarta – 20 zł / etap 
 
po 25 maja: 
Bieg indywidualny - 30 zł / etap 
Bieg sztafetowy – 90 zł / sztafeta 
Kategoria dziecięca i otwarta – 30 zł / etap 
 
Płatność można dokonywać przelewem na konto klubu:  
25 8804 0000 0000 0016 6618 0001  
w terminie do 1.06.2023 r. Po tym dniu dopuszczamy jedynie płatność 
gotówką w biurze zawodów. 
 
Rezygnacja z startu po terminie zgłoszeń – 50% wpisowego. 



BIEG SPRINTERSKI – Kraków-Nowa Huta 
        skala mapy 1:4 000, e = 2 m, autor : Piotr Pietroń 
BIEG INDYWIDUALNY I SZTAFETOWY – Goszcza 
        skala mapy 1:10 000, e = 5 m, autor : Jacek Kozłowski 
 
Aktualizacja map – wiosna 2023 r.  
Wszystkie mapy zostaną stworzone przy użyciu najnowszych technologii: 
GPS, skaning laserowy LIDAR, zdjęcia lotnicze. 
Wszystkie mapy ofoliowane. 
  
Charakterystyka terenu: 
 
Bieg sprinterski odbędzie się w terenie zurbanizowanym. Składa się on z 
osiedla mieszkaniowego z licznymi przejściami, terenów szkolnych, 
osiedla małych bloków z licznymi żywopłotami, parku, terenu szpitala 
oraz terenów otwartych. 
 
Biegi leśne odbędą się w terenie pagórkowatym (maksymalne 
przewyższenie to 50 m), o różnej charakterystyce. Południowa część to 
bardzo rozbudowane jary (trochę jak jary z Lubelszczyzny), środkowa to 
obłe zbocza z nielicznymi formami terenowymi, a północna część ma 
charakter mniej górzysty, z płytkimi muldami. Teren o bardzo 
zróżnicowanej roślinności. W przeważającej części terenu las bardzo 
dobrze przebieżny. Utrudnienie dla biegaczy może stanowić młody, 
liściasty drzewostan. Poza nim liczne nasadzenia młodego lasu otoczone 
ogrodzeniami. Sieć dróg i ścieżek bardzo bogata. 



Zawody będą rozgrywane przy użyciu elektronicznego systemu 
potwierdzania SportIdent w trybie bezdotykowym (AIR+). 
Wypożyczenie chipa za 3 dni – 10 zł. 
 
Pozostawienie pustego pola w kolumnie „Nr. SI” będzie traktowane 
jako zdeklarowanie chęci wypożyczenia chipa. Po dniu 1.06.2023 r. 
wszystkim zawodnikom bez podanych nr SI zostaną przydzielone karty 
SI organizatora, bez możliwości późniejszej ich zmiany. 
 
Opłata za zgubienie chipa 120-200 zł (w zależności od jego rodzaju). 

1. Obowiązują ważne badania lekarskie. 
2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie – odpowiadają 
kierownicy ekip. 
3. Opiekę medyczną w trakcie trwania poszczególnych biegów 
zapewnia organizator. 
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
5. Aktualne informacje znajdować się będą na stronie: 
www.pn2023.pl. 

Kraków – darmowe ogólnodostępne miejsca parkingowe wzdłuż Alei 
Jana Pawła II lub płatny parking bezpośrednio przy budynku NCK. 
 
Goszcza – darmowy parking wzdłuż drogi gminnej w bliskiej odległości 
od centrum zawodów. 
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