
V Ogólnopolska
Impreza na Orientację

BORUTA

Wierzchy, 14–15 września 2019 roku

VIII runda Pucharu Polski Młodzieży
VI runda Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

VII runda Pucharu Borów Tucholskich
VII runda Pucharu Kociewia

XII Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych Imprezach na Orientację

Impreza współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego
i środków gminy Osie



Informacje ogólne

Organizatorzy
Ekipa BORUTA
Bractwo Czarnej Wody

Patroni honorowi cykli pucharowych
Dyrektor RDLP w Toruniu
Starosta Świecki

Puchary i kalendarze
Puchar Polski Młodzieży (PPM)
Puchar Borów Tucholskich (PBT)
Puchar Kociewia (PK)
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego (PWPK)
Puchar Województwa Pomorskiego w Długodystansowych Imprezach na Orientację (DInO)

Zespół organizacyjny
Kierownik Imprezy – Piotr Czarnowski
Sędzia Główny PPM – Józef Malinowski (OInO 1/122/2012)
Sędzia Główny Pucharów Regionalnych – Filip Fierek (OInO 7/119/2011)

Termin
14–15 września 2019 roku

Baza
Szkoła Podstawowa w Wierzchach
Wierzchy 21
(gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie)

Wstępny harmonogram imprezy

8:00 – 8:45 – przyjmowanie uczestników tras dziennych w bazie imprezy
9:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
9:30 – 16:00 – trasy dzienne
17:00 – ogłoszenie wyników tras dziennych; zakończenie Pucharu Borów Tucholskich
19:00 – 19:45 – przyjmowanie uczestników tras nocnych w bazie imprezy
20:00 – 05:00 – trasy nocne
(ogłoszenie wyników danej trasy nocnej bezpośrednio po jej zakończeniu) 



Trasy

Trasa Jodłowa / rowerowa dzienna / 70 km

Trasa dla osób lubiących nawigować z dużą prędkością. Punkty umieszczone w dość dobrze 
dostępnych miejscach, część  z nich w postaci terenowej (zamiast lampionów). Punktacja ma 
charakter wagowy, dzięki czemu oprócz sztuki nawigacji liczy się  także umiejętność planowania 
przebiegu trasy.

Mapa: pełna, kolorowa, z lat 60. XX wieku.
Dystans: ok. 70 km.
Liczba osób w zespole: 1-5.
Klasyfikacja pucharowa: TR w PBT.

Trasa Dębowa / piesza nocna / 25 km

Trasa dla wytrwałych napieraczy, których nie przeraża ani dłuższy dystans, ani nagromadzenie 
punktów stowarzyszonych. Punkty kontrolne umieszczone w trudno dostępnych miejscach, 
głównie na rzeźbie, ciekach wodnych i granicach kultur. Teren średnio przebieżny, miejscami 
podmokły.

Mapa: pełna, czarno-biała, z lat 60. XX wieku, z wymazaną w bardzo dużym stopniu drożnią.
Dystans: ok. 25 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–3.
Klasyfikacja pucharowa*: E w DInO.

Trasa Jesionowa / piesza nocna / 20 km

Trasa dedykowana doświadczonym nawigacyjnie zawodnikom, którzy dobrze czują  się  osaczeni 
punktami stowarzyszonymi. Punkty kontrolne umieszczone w trudno dostępnych miejscach, 
głównie na rzeźbie, ciekach wodnych i granicach kultur. Teren średnio przebieżny, miejscami 
podmokły.

Mapa: pełna, czarno-biała, z lat 60. XX wieku, z wymazaną w dużym stopniu drożnią.
Dystans: ok. 20 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1-3.
Klasyfikacja pucharowa*: BT w DInO, TZ w PBT, TZ w PWPK.

Trasa Kasztanowa / piesza dzienna / 15 km

Trasa dla średnio doświadczonych zawodników, którzy zdobyli już pierwsze szlify w nawigacji, 
preferują nieco dłuższe dystanse i całkiem przebieżne tereny, a także lubią rywalizację. Punkty 
kontrolne umieszczone w dość dobrze dostępnych miejscach, zarówno na rzeźbie, ciekach 
wodnych oraz granicach kultur, jak i na ścieżkach i drogach. Teren przebieżny, w niewielu 
miejscach podmokły.

Mapa: pełna, kolorowa, z lat 60. XX wieku, z wymazaną w niewielkim stopniu drożnią.
Dystans: ok. 15 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–3.
Klasyfikacja pucharowa*: T w DInO.



Trasa Lipowa / piesza dzienna / 10 km
2 etapy dzienne

Trasa dla zawodników, którzy uczestniczyli już w imprezach na orientację i wiedzą, z czym to się je. 
Punkty kontrolne umieszczone w dość dobrze dostępnych miejscach, częściowo na rzeźbie, ciekach 
wodnych oraz granicach kultur, jak i ścieżkach i drogach. Teren przebieżny, w niewielu miejscach 
podmokły.

Mapa: wykonana w programie OCAD.
Dystans: ok. 10 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1-2.
Klasyfikacja pucharowa*: TJ w PPM, TJ w PWKP, TJ w PBT.

Trasa Bukowa / piesza dzienna / 8 km
2 etapy dzienne

Trasa dla zawodników, którzy dopiero zaczynają przygodę z orienteeringiem, ale jednocześnie 
lubią dłuższe pobyty w lesie. Punkty kontrolne umieszczone w dość dobrze dostępnych miejscach, 
częściowo na rzeźbie, ciekach wodnych oraz granicach kultur, jak i ścieżkach i drogach. Teren 
przebieżny.

Mapa: wykonana w programie OCAD.
Dystans: ok. 8 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–3
Klasyfikacja pucharowa*: TM w PPM, TM w PBT, TM w PWPK.

Trasa Brzozowa / piesza dzienna / 6 km
2 etapy dzienne

Trasa dla początkujących zawodników, którzy ponad rywalizację cenią sobie miło spędzony czas na 
łonie natury z rodziną  czy przyjaciółmi. Punkty kontrolne umieszczone w dobrze dostępnych 
miejscach, niektóre z nich selektywne, ale większość zlokalizowana w pobliżu ścieżek i dróg. Teren 
dobrze przebieżny.

Mapa: wykonana w programie OCAD.
Dystans: ok. 6 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–10.
Klasyfikacja pucharowa*: TD w PWKP, TD w PBT.

* Wymogi liczebności zespołów, które należy spełnić, aby zagwarantować sobie pełną klasyfikację w pucharach, dostępne są w 
regulaminach pucharów. Rygory pucharowe nie mają wpływu na wewnętrzną klasyfikację zawodów, w odniesieniu do której 
zastosowanie znajdują wymogi liczebności podane powyżej przy każdej z tras.

Puchar Polski Młodzieży
Do kategorii TM PPM zalicza się Trasa Bukowa (2 etapy dzienne) i etap nocny niewymieniony 
powyżej (4 km, OCAD).

Do kategorii TJ PPM zalicza się Trasa Lipowa (2 etapy dzienne) i etap nocny niewymieniony 
powyżej (5 km, OCAD).



Zgłoszenia i opłaty startowe

Zgłoszeń dokonuje się  za pomocą  formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem 
(kliknij), telefonicznie (724 403 820) lub w bazie zawodów w dzień imprezy.

Opłaty startowe wnosi się:
a) przelewem na konto: Bractwo Czarnej Wody, nr konta: 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010 (w 

tytule przelewu proszę podać imiona i nazwiska uczestników lub nazwę drużyny i liczbę osób),
b) w bazie zawodów w dzień imprezy.

Wysokość opłaty startowej zależy od daty wysłania zgłoszenia, a nie wpłynięcia opłaty startowej 
na konto.

Uwaga! Uczniowie szkół podstawowych otrzymują 50-procentową zniżkę.

Świadczenia i nagrody
Mapy, posiłek, napoje dla uczestników, nagrody dla najlepszych zawodników.

Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, o czym 

zaświadczają przez dostarczenie organizatorom zgody na start w dniu zawodów w bazie 
imprezy.

5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
6. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w 

relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz w materiałach wewnętrznych zawodów, 
takich jak listy startowe, klasyfikacje i rankingi.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

termin zgłoszenia do 08.09.2019 od 09.09.2019
 lub w bazie zawodów

opłata startowa 20 PLN 30 PLN

https://drive.google.com/open?id=1ZwkvGt3ehOlET50JtFVFvIrniNGKfpwhrPAQ7pOwR_0


znajdź nas na Facebooku:
fb.com/inoboruta

(aktualne informacje, zdjęcia z przygotowań, materiały archiwalne)

http://fb.com/inoboruta

