
 

KUŹNICKA JESIEŃ 
W BIEGU NA ORIENTACJĘ  

29.10.2011  (sobota)  

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sprincie 
uroczyste podsumowanie Otwartych Mistrzostw Wrocławia za rok 2011 

 
Organizatorzy: 

 Dolnośląski Związek Biegu na Orientację 
 MLKS „Echo” Twardogóra 
 Rada Osiedla Kuźniki 

Program: 
10.00 -11.30 praca sekretariatu 
12.00 –  start do biegu sprinterskiego 
Uroczyste zakończenie: godz. 14.00 (w tym również podsumowanie i ceremonia 
zakończenia OMW w biegu na orientację za rok 2011) 
Mapa: „Osiedle Kuźniki”,  skala 1:4000, aktualizacja wiosna, lato 2011. 
Teren zawodów: osiedle domów wielorodzinnych o symetrycznej architekturze oraz łąki i 
las o zmiennej przebieżności.  
Charakter zawodów: sprint – start interwałowy 
Centrum zawodów: Rada osiedla Kuźniki (obok szkoły Podstawowej nr 37 na Kuźnikach 
(ul. Sarbinowska 20/21). Parking na terenie szkoły lub w jej bezpośredniej okolicy.  
Na zawodach zostanie użyty elektroniczny system potwierdzania punktów kontrolnych - 
Sport Ident. 
Wpisowe:   
- kat. do lat 14 włącznie oraz OPEN – 10 zł, pozostałe kategorie – 15 zł, wypożyczenie chipa- 
3zł; 
- dla kategorii K14 i M14 – zawodników licencjonowanych biorących udział w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach młodzików – bez opłat. 

Kategorie wiekowe: 
 K10N  (dziewczęta ur. 2001 i młodsze) 
 K12  (dziewczęta ur. 2000 i 1999) 
 K14  (dziewczęta ur. 1998-1997) 
 K16-18 (ur. 1996-1993) 
 K20-21 (1992-1977) 
 K35 +  (ur. 1976 i starsze) 
 M10N  (dziewczęta ur. 2001 i młodsze) 
 M12  (dziewczęta ur. 2000 i 1999) 
 M14  (dziewczęta ur. 1998-1997) 
 M16-18 (ur. 1996-1993) 
 M20-21 (ur. 1992-1977) 
 M35/45 (ur. 1976-62) 
 M50 +  (1961 i starsi) 
 OPEN  (trasa rekreacyjna – bez klasyfikacji) 
- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby 
zgłoszeń 

Forma zgłoszeń: piotr.cych@awf.wroc.pl    z podaniem imienia, nazwiska, roku ur., nr chipa 
lub chęci jego wypożyczenia oraz nr licencji (w przypadku zawodników biorących udział w 
MMM). 
Termin zgłoszeń: 26.10.2011 (środa) do godz. 22.00 

 
Nagrody 

W kat. K14 i M14 – medale i dyplomy, w pozostałych kategoriach, dyplomy i upominki. 


