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Forma zawodów

Centrum Zawodów

Mistrzostwa Polski w biegu na orientację, zawody rankingowe, zaliczane do kalendarza CTZ.

sprint
Poznań — Międzynarodowe Targi Poznańskie
52.404523, 16.909543

Program zawodów
sprint
Międzynarodowa Targi Poznańskie 4.09.2021
13:00 - 19:00

praca biura zawodów

16:00

start

19:00

zakończenie zawodów

sztafety sprinterskie
Mogilno park 5.09.2021
8:00 - 14:00

praca biura zawodów

10:00

start

14:30

zakończenie zawodów

sztafety sprinterskie
Mogilno — park
52.658792, 17.950829

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, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność). Dostępne w sobotę i w niedzielę. Trudność tras:
dla początkujących.
Rodzinna, Open A, Open B

Zgłoszenia
Puchar Burmistrza Mogilna
Odbędzie się w niedzielę 5.09. Skierowany do wszystkich
chętnych mieszkańców gminy Mogilno (nie potrzeba
licencji ani badań, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność). Bieg jest darmowy dla mieszkańców gminy.
Potwierdzanie PK
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego, bezdotykowego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident Air+.Osoby,
które nie posiadają kart SPORTident Air+ mają możliwość
ich wypożyczenia od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.08.2021 (poniedziałek). Zgłoszenia na bieg sprinterski oraz biegi popularyzacyjne odbywają się wyłącznie poprzez system
zgłoszeniowy PZOS. Natomiast zgłoszenia ilościowe sztafet należy złożyć poprzez wiadomość e-mail na adres
biuro@sportsentertainment.pl. Za prawidłowość danych
zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.
Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest opłacenie wpisowego przelewem do 23.08.2021 (włącznie). W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator zwraca
50% wpisowego. Rezygnację można zgłaszać do
29.08.2021, po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane.

Płatności
opłaty

Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym
na konto:
91 1160 2202 0000 0004 5473 9046
Sports Entertainment
Padniewko 78A, 88-300 Mogilno
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata. Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na
adres biuro@sportsentertainment.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.

KM 16

20zł

KM 18 i starsi

40zł

S16

80zł

S18

120zł

Inne informacje

S105

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 w mediach oraz materiałach promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne
na stronie mp.sportsentertainment.pl/

S140

120zł

S175

S21

kat. popularyzacyjne
(opłata za jeden bieg)

Wypożyczenie karty
SPORTIdent

160zł

30zł

5zł

