BIULETYN 1

aktualność: 2.03.2021
Organizator
Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
661 777 692
kontakt@mp2021.pl
Współorganizator
Polski Związek Orientacji Sportowej
Zespół organizatorów
Kierownik zawodów
Sędzia główny		
Start			
Biuro			
SPORTident		
Kartografowie		
			
Budowniczowie tras
			

Jacek Morawski
Joanna Parfianowicz
Marek Wołowczyk
Ewa Wołek
Maciej Grabowski
Wojciech Dwojak
Jacek Morawski
Jacek Morawski
Krzysztof Wołowczyk

Forma zawodów
Mistrzostwa Polski w biegu na orientację, zawody rankingowe,
zaliczane do kalendarza CTZ.
Program zawodów
8.05.2021 (sobota)

Teren
Teren równomiernie poładowany, położony na wysokości
około 350m n.p.m. Miejscami występuje nieregularne
zagęszczenie wielu form terenowych (niecki, dołki, kopczyki)
jako pozostałość po wydobyciu rud żelaza. Punktowo występują
obszary podmokłe. Teren zawodów obejmuje rezerwat przyrody
„Skałki Piekło pod Niekłaniem” z dochodzącymi do 8m wysokości
formacjami skalnymi. Drzewostan mieszany o przebieżności
utrudnionej, miejscami dobrej. Sieć dróg umiarkowanie
rozwinięta.
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub
na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji
Sportowej.

18:30-21:00 praca Biura zawodów
20:30

start pierwszych zawodników
(bieg nocny)

23:00

zakończenie zawodów
(bez ceremonii)

Antoniów

9.05.2021 (niedziela)
10:00-14:00 praca Biura zawodów
11:00

start pierwszych zawodników
(bieg średniodystansowy)

14:30

zakończenie zawodów
(ceremonia dekoracji za bieg
nocny i średniodystansowy)

Centrum Zawodów
Leśniczówka
Antoniów 49
26-510 Antoniów
GPS: 51.200329, 20.688694

Antoniów

Mapa
Skala:			
Warstwice:		
Autorzy:			
Aktualność:		
Symbolika:		
Archiwalne mapy:
			
			

1:10 000
2.5m
Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
wiosna 2021
ISOM2017-2
brak, teren po raz pierwszy
wykorzystany na potrzeby orientacji
sportowej

Potwierdzanie PK
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego
systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu
SPORTident.
Osoby, które nie posiadają kart SPORTident mają możliwość
ich wypożyczenia od organizatora. Chęć wypożyczenia karty SI
należy zgłaszać drogą mailową (kontakt@mp2021.pl) do dnia
26.04.2021 włącznie.
Ubiór
Wymagany jest ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy,
szyi i rąk.
Kategorie sportowe
Skierowane są do osób, które mają wykupioną licencję Polskiego
Związku Orientacji Sportowej oraz posiadają aktualne badania
sportowe.
KM16, KM18, KM20, KM21, KM35, KM40, KM45, KM50, KM55, KM60,
KM65, KM70, KM75, KM80, KM85, KM90
Kategorie popularyzacyjne
Skierowane są do wszystkich chętnych (nie potrzeba licencji ani
badań, startujesz na własną odpowiedzialność). Trasy
w kategoriach popularyzacyjnych są swoją trudnością
dopasowane do początkujących. Kategorie popularyzacyjne
dostępne będą jedynie w niedzielę.
Rodzinna, Krótka, Średnia, Długa
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.04.2021 (poniedziałek)
wyłącznie poprzez system zgłoszeniowy PZOS. Za prawidłowość
danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.
Opłaty
Rodzaj opłaty

Wysokość
opłaty

Wpisowe KM16

20 zł/bieg

Wpisowe KM18 i starsi

40 zł/bieg

Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Rodzinna

5 zł/bieg

Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Krótka, Średnia, Długa

20 zł/bieg

Wypożyczenie karty SPORTident
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident
Parking

5 zł/zawody
200 zł
bezpłatnie

Zmiany i rezygnacje
Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej
modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym
terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone
zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.
Płatności
Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym na
konto:
24 1020 1169 0000 8702 0104 1862
Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko
zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres
kontakt@mp2021.pl.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
organizacji Mistrzostw Polski.
Nocleg
Organizator nie oferuje noclegów.
Nagrody
Miejsce

Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Polski
Weteranów

1-3

medale, dyplomy

medale, dyplomy

4-6

dyplomy

-

Inne informacje
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Biuletynu.
O wszystkich sprawach spornych decyduje Sędzia główny.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie
mp2021.pl oraz unts.waw.pl, w mediach oraz materiałach
promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na
stronie mp2021.pl.

