
    Warszawska Olimpiada Młodzieży

  w średniodystansowym biegu na orientację 

• data i miejsce zawodów:    Stara Miłosna, 14.11.2020 

• organizator:                     Stowarzyszenie Team 360 Stopni, WMZOS 

• zespół organizacyjny:   Kierownik Zawodów –  Igor Błachut 
                                             Sędzia Główny –           Ilona Śliwczyńska 
                                             Kartograf –                     Jacek Morawski    
                                             Budowniczy Tras –        Igor Błachut 

• forma zawodów:             zawody indywidualne, start interwałowy 

• program zawodów:        9.00-10.30 – praca biura zawodów 
                                             10.30-12.00 – start zawodników 
                                             12.30 – dekoracja zwycięzców  
       

• centrum zawodów:         polana przy ul. Fabrycznej w Starej Miłośnie. 
                   Współrzędne: 52°12'32.9"N 21°13’45.7”E 



• kategorie wiekowe:       K/M10R, K/M10, K/M12, K/M14, K/M16, K/M18, K/M20,     
K/M21, K/M35, K/M45, K/M55, K/M65, M75, M90. 

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby 
zgłoszeń. 

• Uczestnictwo:  uczestnictwa w zawodach w kategoriach sportowych jest 
posiadanie ważnych badań sportowych lub podpisanie w biurze zawodów 
oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność. 

• Ubiór:  ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk 

• Potwierdzanie punktów kontrolnych: na zawodach wykorzystywany będzie 
System Sport Ident w wersji bezdotykowej. Wypożyczenie chipa, czyli karty SI (nie 
SIAC) – 5 PLN. Zgubienie wypożyczonego chipa – 250 PLN 

• Teren i mapa zawodów: 
Mapa - „Macierowe Bagno”, skala: 1:10 000, warstwice co 2,5m 
autorzy – Jacek Morawski, Krzysztof Wołowczyk 
aktualność – jesień 2018 z poprawkami z jesieni 2020 

            Opis terenu:  
            Teren płaski i wydmowy o delikatnej rzeźbie. Przeważa   
            bardzo dobra przebieżność (las sosnowy). Występują terenu podmokłe   
            o utrudnionej przebieżności. Bardzo bogata sieć dróg i ścieżek. 
 



• Opłaty i zgłoszenia:  
  
 Wpisowe na zawody dla poszczególnych kategorii wynosi: 
 KM10R, KM10 – 10 PLN 
 KM12-18 (WOM) – 0 PLN 
 KM21-90 – 20 PLN 

          Wpisowe można wpłacać na konto:  
          Stowarzyszenie Team 360° 
          VWBank 
          64 2130 0004 2001 0550 4824 0001 z dopiskiem „WOM 2020” 

          lub w biurze zawodów. Kluby i organizacje, które chcą otrzymać   
          rachunek/potwierdzenie wpłaty, proszone są o wcześniejsze  
          zasygnalizowanie tej potrzeby poprzez mail: bg@team360.pl 

          Zgłoszenia dokonywane są poprzez system rejestracji na stronie  
          Teamu 360: http://www.team360.pl/pl/entry/race . Termin rejestracji      
          zgłoszeń to 12.11.2020. Zgłoszenia po terminie – ograniczona liczba  
          miejsc startowych, opłata startowa – 150% stawki nominalnej. 

• Uwagi:  
1. Za ubezpieczenie zawodników i stan zdrowia pozwalający na ich udział w 
zawodach odpowiada zgłaszający.  
2. Zawodnik zgłaszający się do udziału w zawodach zobowiązuje się, stosownie 
do terenu rozgrywania zawodów, do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
zasad zachowania się w lesie, nieniszczenia upraw leśnych lub roślin ozdobnych, 
nieprzekraczania obiektów zakazanych, uważania na pojazdy i osoby postronne 
znajdujące się na terenie zawodów, itd. i ma świadomość, że odpowiada za 
ewentualnie wyrządzone szkody. Za zachowanie zawodników zgłaszanych przez 
kluby odpowiadają opiekunowie.  
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach 
promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów. 

    4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na   
    przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją      
    zawodów. 

5. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli 
postanowił nie ukończyć trasy.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 
trakcie trwania zawodów.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników.  
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8. O wszystkich sprawach spornych decyduje Sędzia Główny zawodów. 9. Pod 
względem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile w 
komunikat zawodów nie stanowi inaczej.  
10. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów zostaną opublikowane w 
Biuletynie nr 2 (komunikacie technicznym), który ukaże się nie później niż 5 dni 
przed zawodami.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu


