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Idea Wyspa O-Cup
Wyspa O-Cup otwiera sezon startowy CTZ – będzie to doskonały sposób na sprawdzenie swojej formy
po zimie. Technicznie wymagający teren Wyspy Sobieszewskiej i ciekawe trasy zapewnią sporo
emocji. Techniczny początek sezonu przed nami!

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Gdańska – Pani Aleksandra Dulkiewicz

Organizator
Organizatorem jest:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
email: wyspa@harpagan.pl; tel. 503-332-717
www.harpagan.pl/wyspa ;
https://www.facebook.com/wyspaocup/

Współpraca
Urząd Miasta Gdańsk
Polski Związek Orientacji Sportowej
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Portal trójmiasto.pl

Zespół organizacyjny
Kierownik Zawodów: Karol Kalsztein
Kierownik Biura Zawodów: Anna Skowerska
Sędzia Główny: Maciej Hewelt
Budowniczy tras BnO: Michał Olejnik
Kartograf map BnO: Jacek Morawski
Obsługa Sportident: zespół klubowy
Obsługa Zawodów: klubowicze i sympatycy Klubu Harpagan
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Rodzaj zawodów
2-dniowe zawody w kategoriach indywidualnych w Biegu na Orientację w leśnym terenie Wyspy
Sobieszewskiej – 2 etapy na dystansie średnim, 1 etap na dystansie klasycznym. Klasyfikacja końcowa
po 3 etapach. Zawody rankingowe Centralnego Terminarza Zawodów PZOS, każdy etap ze
współczynnikiem 1.1.

Program zawodów
12 marca (sobota)
E1 - dystans średni – 9.30 – 12.30
10.30 – 14.00 – rekreacyjna impreza towarzysząca – Impreza na Orientację HARPUŚ po Wyspie
Sobieszewskiej
E2 - dystans średni – 14.30 – 17.30
13 marca (niedziela)
E3 - dystans klasyczny – 9.30 – 13.30
10.30 – 14.00 – rekreacyjna impreza towarzysząca – Impreza na Orientację HARPUŚ po Wyspie
Sobieszewskiej
13.30 - zakończenie i podsumowanie w bazie zawodów

Biuro zawodów
12 marca (sobota)
9.00 – 12.30 – biuro w CZ – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach
14.00 – 17.30 – biuro w CZ – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach
13 marca (niedziela)
9.00 – 14.00 – biuro w CZ – wydawanie pakietów startowych, chipów, informacje o zawodach

Kategorie startowe
K 10N (trasa znakowana), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
M 10N (trasa znakowana), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+
OPEN rodzinna, krótka, średnia, długa
Trasy OPEN polecane początkującym zawodnikom, zespołom rodzinnym i nie tylko. Start możliwy
w wieloosobowych grupach. Na trasie rodzinnej w zespole minimum jedno dziecko w wieku do 10 lat.
W przypadku małej liczby zgłoszeń na poszczególne kategorie startowe, Organizator zastrzega sobie
prawo łączenia sąsiadujących kategorii.

Mapy
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Dystanse średnie: mapa Sobieszewo Wschód i Sobieszewo Zachód, skala 1:7500 e - 2,5 m,
aktualność styczeń 2022. Autor mapy: Jacek Morawski.
Dystans klasyczny: mapa Górki Wschodnie, skala 1:7500 e - 2,5 m, aktualność styczeń 2022. Autor
mapy: Jacek Morawski.
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Teren zawodów
Wszystkie etapy odbywają się na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Tereny lasów nadmorskich, rzeźba
bardzo urozmaicona. Przebieżność od bardzo dobrej w południowej części do utrudnionej w północnej
części mapy. Przewyższenia terenu do 25m. Teren nigdy nie był wykorzystywany do zawodów BnO.
Poniżej publikujemy teren poszczególnych etapów.

Interaktywna mapa umieszczona została na stronie zawodów.

Opłaty startowe
Pierwszy termin - płatne do 28.02.2022
Drugi termin - płatne od 1.03.2022 i w Biurze zawodów w dniach 12-13.03.2022
O ważności zgłoszenia w danym terminie decyduje wpłata wpisowego na konto organizatora, a nie fakt
wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Wypożyczenie karty SI 5zł – 5 zł za etap (15zł zawody)
Zgubienie karty SI – 180zł
Opłatę za wypożyczenie chipa prosimy przelewać razem z opłatą startową.
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Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 stycznia 2022 przez internetowy formularz rejestracji dostępny na
stronie PZOS:

https://orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/593
Istnieje możliwość udziału tylko w wybranych startach. Informację taką prosimy podać wypełniając
prawidłowo zgłoszenie. Opłaty naliczamy zgodnie z tabelą opłat startowych.
Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednią kwotę za opłatę startową przelać na konto bankowe
Organizatora. Możliwe jest uiszczenie opłaty za kilka osób lub klub. Dla zainteresowanych Organizator
przygotuje rachunki za opłatę startową (w tym przypadku prosimy podesłać dane do rachunku).
W treści przelewu prosimy wpisać: Wyspa + Nazwisko/Klub.
Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
W Biurze Zawodów płatność tylko gotówką.
W przypadku problemów ze zgłoszeniem przez stronę PZOS, prosimy o kontakt mailowy:
wyspa@harpagan.pl

System potwierdzania PK

12-13 MARCA 2022

Podczas Wyspa O-Cup zostanie wykorzystany system SPORTIdent. Stacje i oprogramowane będzie
kompatybilne ze wszystkimi seriami kart SI oraz kart płaskich.
Stacje będą ustawione w tryb działania bezdotykowego. Istnieje możliwość wypożyczenia dotykowych
kart SI u Organizatora.
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Możliwości treningowe
Istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowych treningach. Przygotowany zostanie pakiet treningów
leśnych na taśmach - trasy ustawione będą w terenie w dniach od 8 do 17 marca (łącznie 4 treningi).
2 treningi ustawione na Wyspie Sobieszewskiej (tereny sąsiadujące z terenem zawodów)
1 trening w Lasach Oliwskich
1 trening w Lasach Otomińskich
W miejscach PK będą wisiały biało czerwone taśmy z kodami. Mapy dostępne będą w wersji
elektronicznej (wysłane po zgłoszeniu). Zgłoszenia zapotrzebowania na trening przyjmujemy mailowo
na wyspa@harpagan.pl.
Koszt jednego treningu 10zł/osoba.
Parametry treningu oraz współrzędne startów zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Zawody towarzyszące
W sobotę i niedzielę w ramach zawodów towarzyszących odbywać się będą Dzielnicowe Imprezy na
Orientację HARPUŚ - z mapą po Wyspie Sobieszewskiej. Dla uczestników przygotowane zostaną
cztery trasy (zielona, niebieska, czerwona, czarna) w formie scorelauf. Na mapie łącznie 30 punktów
kontrolnych. Trasy polecamy rodzinom, osobom towarzyszącym i kibicom.
Więcej informacji (ok. 2 tygodnie przed) na stronie:
www.harpagan.pl/harpus i https://www.facebook.com/dinoharpus/

Pozostałe informacje
- polecamy śledzić nasze media:
www.harpagan.pl/wyspa/ oraz https://www.facebook.com/wyspaocup/
- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów (etapów) zapewnia organizator,
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego,
- 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 zawodów,
- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu,
- komunikat techniczny pojawi się ok. 5 marca 2022 (w nim zawarte będą centra zawodów, organizacja
startu, parametry tras, dojazd).

ZAPRASZAMY – ORGANIZATORZY
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
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Zapraszamy również na inne nasze zawody
Już dziś zaplanuj weekendy w gościnnych stronach!
W styczniu pojawią się biuletyny ze szczegółami.

Lasy Otomińskie, 16-19 czerwca 2022
4 etapy BnO (CTZ),
4 etapy RJnO (MP, KMP, World Masters Series)

Miasto Gdańsk, 16-18 września 2022
3 biegi miejskie (CTZ, City Race Euro Tour)
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