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Witamy w Krakowie! 

Drodzy Sportowcy, 

Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” jest ogromnie podekscytowany 

możliwością zorganizowania Mistrzostw Polski w Orientacji Precyzyjnej  

- w mieście z tak ogromnym bogactwem kulturowym i historycznym. 

Pragniemy zaprosić Państwa do miasta królewskiego, gdzie za arenę 

sportowych zmagań będą nam służyć tereny parkowo-leśne: Park 

Bednarskiego oraz Skałki Twardowskiego.  

Do zobaczenia wkrótce! 

                                                       Kierownik zawodów 

                                                               Teresa Bugaj 

 

1. Organizatorzy 

- Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” 

- Polski Związek Orientacji Sportowej 

2.Komitet organizacyjny  

- Kierownik zawodów                   Teresa Bugaj 

- Sędzia Główny                             Jan Zdanowicz  

- Budowniczy tras                          Jan Zdanowicz, Adrian Król 

3. Termin zawodów  

19.06.2021 Pre-O      start godz. 11:00 

19.06.2021 Temp-O   start godz. 16:00 

20.06.2021 Sztafety    start godz. 10:00 

4.Kategorie  

OPEN - obejmuje wszystkich zawodników bez względu na płeć, wiek i stopień 

niepełnosprawności. 



  

PARA – obejmuje zawodników bez względu na wiek i płeć, których 

niepełnosprawność istotnie ogranicza ich możliwości ruchowe odpowiednio 

do załącznika nr 12a Regulaminu Licencyjnego PZOS. 

MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat (rocznik 2007) bez względu na 

płeć 

Kategoria MŁODZIK  nie będzie klasyfikowana w ramach Mistrzostw Polski . 

Sztafety 3-osobowe klubowe z osobną klasyfikacja w kat. PARA, OPEN i 

MŁODZIK. 

5 Uczestnictwo i zgłoszenia  

Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski zobligowani są do posiadania 

licencji PZOS. 

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 13.06.2021 drogą mailową na adres  

trial@orienteering.org.pl 

W zgłoszeniu proszę umieścić następujące informacje: 

- imię i nazwisko  

- kategoria 

- numer licencji 

- numer chipa  

- nazwa klubu  

Wpisowe w wysokości 20 zł od osoby za każdy start należy przelać na nr konta 

60 1500 1979 1219 7003 7691 0000 

Sztafeta  - 50 zł od zespołu. 

W opisie przelewu proszę zamieścić informacje za kogo została dokonana 

opłata startowe.  

6. Teren i mapy  

Skały Twardowskiego 

Skala: 1:4 000 

Aktualność – wiosna 2021 

Teren zawodów  Pre-O i Temp-O to teren z licznymi formacjami krasowymi,  

z bogata rzeźbą terenu oraz licznymi formacjami skalnymi.  



  

Park Bednarskiego 

1:4 000 

Aktualność – wiosna 2021 

Teren sztafet to teren parkowy utworzony w obrębie dawnego 

kamieniołomu. Występuje bogata rzeźba terenu z licznymi formacjami 

skalnymi.  

 

 

 

   

7. Zakwaterowanie i wyżywienie  

WKS Wawel nie pośredniczy w organizacji zakwaterowania i wyżywienia.  

8. Inne ważne informacje   

WKS Wawel zaprasza  osoby zainteresowane  startem w nocnych zawodach w  

ramach Grand Prix w Biegach Górskich, które odbędą się 19.06 .2021. 

Wszystkie informację odnośnie tych zawodów można znaleźć na stronie 

zawodów - http://krakowbiega.pl/ 

Wszystkie pytania proszę kierować na adres  

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

trial@orienteering.org.pl 


