Biuletyn 1

Po pięciu latach przerwy Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację znów będą organizowane przez
WKS Wawel. W tym okresie nasz klub zyskał wiele cennych doświadczeń związanych z przeprowadzaniem
imprez sportowych i tym doświadczeniem chcemy się z Wami podzielić.
Mistrzostwa Polski Ultralong odbędą się w malowniczym, jurajskim terenie. Od strony sportowej chcemy
zadbać o jak najbardziej wymagające trasy, z dużą ilością wariantów i rozbić. Mistrzostwa Polski Ultralong
to również dobra okazja do treningu przed 40. edycją Wawel Cup, która w przyszłym roku ponownie
odbędzie się w samym sercu Jury.
Mistrzostwa Polski w Podlesicach to nawiązanie do Mistrzostw organizowanych przez nas w 2015 roku –
– stąd kontynuacja strategii wizualnej. Mamy nadzieję, że one również zapadną Wam na długo w pamięć!
Widzimy się w ostatni weekend października i życzymy Wam udanej, skalnej rywalizacji!

nazwa i ranga
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Weteranów w Długodystansowym Biegu na Orientację,
zawody w Centralnym Terminarzu Zawodów PZOS (współczynnik 1,3).

data i miejsce
Data rozegrania – 25.10
Miejsce – Podlesice, polana przy Gościńcu Jurajskim
(50.566803, 19.536319)

organizator
Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”
Sekcja Biegu na Orientację
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
Kierownik Zawodów – Michał Garbacik
Zastępca Kierownika Zawodów – Włodzimierz Dyzio
Sędzia Główny – Anna Karnia-Biskupska
SI – Marcin Leśnicki
Kartograf – Włodzimierz Dyzio
Budowa tras – Marcin Biederman
kontakt – wawel.bno@gmail.com
strona zawodów – wawelbno.pl
telefon - +48 607 300 459

pomiar czasu
Elektroniczny system Sportident, wersja bezdotykowa.
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zgłoszenia
Zgłoszenia dostępne przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
Wpisowe:
kategoria K16 i M16 – 20 zł
Pozostałe kategorie – 40 zł
Termin zgłoszeń – do 19.10
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przelać odpowiednią kwotę na konto.
konto: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL: 26 1090 1665 0000 0001 3605 9803
adres: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków
przelew z dopiskiem: Mistrzostwa Polski Ultralong, imię i nazwisko lub nazwa klubu.
Opłata parkingowa – 10 zł
wypożyczenie karty SI – 5 zł
opłata dodatkowa za zgubienie karty SI – 150 zł
Osoby nie posiadające licencji mogą wykupić licencję jednorazową. Wniosek o nadanie takiej licencji
znajduje się na stronie PZOS, a także na stronie zawodów. Zawodnicy zagraniczni, którzy chcą wziąć udział
w zawodach muszą w ciągu 365 dni poprzedzających dzień zgłoszenia na Mistrzostwa Polski wziąć udział
w barwach polskiego klubu w 3 zawodach rankingowych (zawody wielodniowe liczą się jako jeden start).

zawody towarzyszące
Po starcie masowym poszczególnych kategorii zostanie zorganizowany start interwałowy
zawodów towarzyszących.
Kategorie:
K10, K12, K14, M10, M12, M14
KM10NR – trasa wyznakowana systemem “buziek”
K21, M21 – trasa trudna technicznie, skrócona (dla osób niestartujących na Ultralongu)
OPEN – trasa o obniżonym poziomie trudności
Wpisowe:
K21, M21 – 40 zł
Pozostałe kategorie – 20 zł

teren
Teren doskonale znany z 37. edycji Wawel Cup. Las położony na
północny wschód od drogi 792. W terenie duża ilość wszelkich
form skalnych – wysokie ostańce, ściany skalne, kamienie, jaskinie
itp. Przebieżność i widoczność miejscami doskonała, przez bardzo
dobrą do utrudnionej. Z uwagi na okres wegetacji, występująca
przebieżność i widoczność będzie lepsza niż podczas Wawel Cup
2018. Sieć dróg – rozwinięta. W lesie występują spore przewyższenia,
dzięki temu budowniczy tras będzie miał możliwość stworzenia
wielowariantowych tras.
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zakaterownie
Organizator nie pośredniczy w obsłudze zakwaterowania.
Sugerowane są natomiast lokalizacje położone tuż (do 200 metrów) przy centrum zawodów.
Zajazd Jurajski
Podlesice 1
42-425 Kroczyce, k. Zawiercie
https://zajazdjurajski.pl/kontakt/
Hotel Ostaniec
ul. Podlesice 82,
42-425 Kroczyce, Polska
https://www.ostaniec.com.pl/kontakt
Gościniec Jurajski
Podlesice 81
42-425 Kroczyce, Polska
http://www.gosciniecjurajski.pl/kontakt

strona zawodów
Wszelkie informacje dotyczące samych zawodów, terenu itp. będzie można znaleźć na stronie
internetowej organizatora – wawelbno.pl.

inne
- W centrum zawodów dostępna będzie pomoc medyczna.
- Zawodników obowiązują ważne badania lekarskie - odpowiedzialni kierownicy ekip.
- Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
- Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego.
- Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych w celach organizacyjnych.
- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

03

