
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III runda Pucharu Borów Tucholskich w Imprezach na Orientację 

VI runda Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                       

w Marszach na Orientację 2015 

III runda Pucharu Kociewia w InO 

II runda Pucharu Powiatu Świeckiego w InO 

Impreza na Orientację „Nad Wdą 2015” 

Komunikat startowy 

 
1. Przygotowanie imprezy: 

 Kierownik organizacyjny – Marek Miesała 

 Zespół organizacyjny – członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody 

2. Sędzia główny – Józef Malinowski 

3. Trasy i mapy  

 We wszystkich kategoriach lądowych trasa w urozmaiconym, lesistym terenie, w kategorii 

TK na Zalewie Żurskim. 

o TD – trasa 4,3 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z częściowo niepełną 

treścią wzdłuż trasy, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana  

o TM – trasa 6,1 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z częściowo niepełną 

treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana  

 TU – trasa 5,4 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z niepełną treścią, aktual-

ność pierworysu 1983, nieaktualizowana 
 TZ – trasa 5,0 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, nietypowa, z niepełną 

treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana 

 TKr – trasa 24,4 km (po prostej między PK), możliwość skracania, mapa pełna topograficz-

na, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana. 



 TR – czas jazdy 200 minut, PK o różnej wartości wagowej, mapa pełna topograficzna, aktu-

alność pierworysu 1983, częściowo aktualizowana. 

 TK – czas płynięcia 3 godziny, długość całej trasy na wodzie Zalewu Żurskiego (bez drogi 

do PK na lądzie) około 14,5 km, PK o różnej wartości wagowej, mapa wykonana w progra-

mie OCAD, kolorowa, z niepełną treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana.  

4. Zgłoszenia 

o Klub/szkoła/drużyna/środowisko, imienny skład zespołów w poszczególnych kategoriach 

(wraz z ich liczebnością), rocznik urodzenia poszczególnych startujących 

o Józef Malinowski 530 702 068,  

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

o Zgłoszenia do czwartku 11 czerwca godzina 24.00. Zawodnicy zgłoszeni później (w tym 

na starcie) mogą nie otrzymać wszystkich świadczeń.  

5. Ramowy program zawodów (może ulec niewielkim zmianom): 

7.30 – 9.30 Przyjmowanie uczestników w bazie, opcjonalnie szkolenie dla początkujących o godz. 

9.00  

9.30 Otwarcie zawodów 

9.45 Ogłoszenie list startowych 

9.50 Wyjazd na miejsce startu kategorii TZ, TU, TM, TD i TT 

Do 10.20 Start wszystkich kategorii (z wyj. TK) 

12.00 i później   Start kategorii TK w Tleniu (kąpielisko Mukrza) 

Do 14.30 Ogłoszenie nieoficjalnych wyników kategorii TD, TT, TM, TU, TZ i zakończenie im-

prezy. Dla kategorii TR, TK i TKr zakończenie po dotarciu do mety ostatniego 

uczestnika.  

Do 17.30  Zamknięcie bazy (uczestnicy planujący, ze względu na start w 2-3 kategoriach,                  

zakończyć start później, zobowiązani są uzgodnić czas ukończenia zawodów                            

z organizatorami) 

UWAGA: Zawodnicy chcący wystartować wcześnie lub późno mogą zaproponować swoje mi-

nuty startowe, nie związane z powyższym harmonogramem. 

UWAGA: Harmonogram może ulec zmianie w przypadku większej, niż przewidywana, ilości 

startujących. 

UWAGA: Ze względów organizacyjnych prosimy startujących w kategorii TK (kajakowej) o 

samodzielny dojazd do kąpieliska na Mukrzy (z Jutrzenki około 6 km). Jeśli zawodnik uzna to 

za niemożliwe, organizator dowiezie go swoim transportem.  

6. Informacje dodatkowe  

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

 Józef Malinowski 530 702 068 
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