REGULAMIN
Organizator:

Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
661 777 692
kontakt@unts.waw.pl
www.unts.waw.pl

Współorganizatorzy:

Polski Związek Orientacji Sportowej

Zespół organizatorów:

Kierownik zawodów
Sędzia główny
Kartografowie
Budowniczowie tras

Jacek Morawski
Joanna Parfianowicz
Jacek Morawski
Krzysztof Wołowczyk
Jacek Morawski
Krzysztof Wołowczyk

Data i miejsce:

16-18 czerwca 2017 – Warszawa

Forma zawodów:

Puchar Najmłodszych w biegu na orientację, zawody indywidualne, zaliczane do kalendarza
CTZ, o współczynniku rankingowym 1.3

Program zawodów:

Piątek, 16.06.2017:
16:00 – start pierwszego zawodnika (bieg sprinterski)
Sobota, 17.06.2017:
10:00 – start pierwszego zawodnika (bieg klasyczny)
16:30 – program rozrywkowy i podsumowanie biegów indywidualnych
Niedziela, 18.06.2017:
10:00 – start pierwszego zawodnika (bieg sztafetowy)
13:00 – podsumowanie biegu sztafetowego

Centrum zawodów:

Piątek, 16.06.2017:
Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
GPS: 52°09'05.44"N, 21°03'20.92"E
Sobota, 17.06.2017:
Hipodrom Stara Miłosna
1 Praskiego Pułku 89, Warszawa
GPS: 52°13'58.49"N, 21°13'29.86"E
Niedziela, 18.06.2017:
Amfiteatr w Parku Kultury Powsin
Maślaków 1, Warszawa
GPS: 52°06'51.92"N, 21°05'28.63"E

Biuro Zawodów:

Czynne w piątek w godz. 13:00-16:00, w sobotę w godz. 8:30-10:00 i w niedzielę w godz.
8:30-10:00 w Centrum Zawodów

Mapy:

Piątek, 16.06.2017:
„Park Polskich Wynalazców”, skala 1:4 000, e-2.5m, aktualnośd: wiosna 2017, autor: Jacek
Morawski, Krzysztof Wołowczyk
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Sobota, 17.06.2017:
„Hipodrom Stara Miłosna”, skala 1:10 000, e-2.5m, aktualnośd: wiosna 2017, autor: Jacek
Morawski
Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2001-27-909-MAZ
1993-32-499-WA
Niedziela, 18.06.2017:
„Park Kultury Powisn”, skala 1:5 000, e-2.5m, aktualnośd: wiosna 2017, autor: Jacek Morawski,
Krzysztof Wołowczyk
Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2013-77-1946-MAZ
2009-33-1531-MAZ
2003-101-1155-MAZ
1995-19-566-WA
Teren:

Piątek, 16.06.2017:
Teren w połowie otwarty i półotwarty obejmujący swoim zasięgiem Park Polskich
Wynalazców, a w drugiej połowie zurbanizowany z typową, ursynowską zabudową blokową
o nieregularnej i skomplikowanej strukturze.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąd udział w zawodach
(zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). W terenie zamkniętym dopuszcza
się zatrzymanie jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie,
wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie
zamkniętym zabrania się:
– przebywania z mapą orientacji sportowej,
– biegania,
– biegania na orientację,
– testowania wariantów chodząc lub biegając.
– organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Sobota, 17.06.2017:
Teren z dużą liczbą dołków i zagłębień terenu, poprzecinany pasami wydm śródlądowych
o przewyższeniach dochodzących do 15 metrów wysokości względnej. Las głównie iglasty,
o dobrej i ograniczonej przebieżności. Wokół hipodromu tereny otwarte i półotwarte
z przeszkodami dla koni.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąd udział w zawodach
(zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). Zakazane jest przebywanie na
całym terenie zamkniętym - dotyczy to zarówno biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na
nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
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Niedziela, 18.06.2014:
W części północnej teren typowo parkowy z dużą liczbą alejek, budynków, ławek i terenów
otwartych. W części południowej teren parkowo-leśny, miejscami o utrudnionej
przebieżności, z dużą liczbą ścieżek i dróg. Występują boiska do piłki nożnej, koszykówki
i siatkówki.
Teren jest zamknięty dla wszystkich osób, które mogą potencjalnie wziąd udział w zawodach
(zawodnicy, trenerzy, członkowie klubów sportowych, itp.). Zakazane jest przebywanie na
całym terenie zamkniętym - dotyczy to zarówno biegania, chodzenia, jazdy na rowerze lub na
nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania
punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident.

Ubiór:

Bieg sprinterski - ubiór dowolny
Bieg klasyczny i sztafetowy - ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk

Treningi:

Informacje o możliwościach treningu zostały umieszczone na stronie pucharnajmlodszych.pl

Kategorie wiekowe:

biegi indywidualne: K10, M10, K11, M11, K12, M12, K13, M13, K14, M14, K10N, M10N, K10R, M10R,
OPEN
bieg sztafetowy: K10, M10, K12, M12, K14, M14, OPEN

Noclegi:

Organizator oferuje w trakcie zawodów noclegi oraz wyżywienie w szkole (niezbędny własny
materac i śpiwór) z dostępem do pryszniców i ciepłej wody. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa
nr 96, ul. Sarabandy 16/22, Warszawa. Ceny - w tabeli poniżej, szczegóły - na stronie www.

Opłaty:

Rodzaj opłaty

Wysokośd opłaty

Wpisowe bieg indywidualny

15.00 zł/bieg

Wpisowe bieg sztafetowy

30.00 zł/sztafeta

Wypożyczenie karty SI

5.00 zł/zawody

Zgubienie wypożyczonej karty SI
Pakiet
- dwa noclegi (piątek-niedziela)
- wyżywienie (od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę)
Nocleg

180.00 zł
80.00 zł/osoba
10.00 zł/osoba/noc

Śniadanie

10.00 zł/osoba

Obiad

15.00 zł/osoba

Kolacja

10.00 zł/osoba

Parking

bezpłatny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 w niedzielę 4.06.2017 poprzez:
- formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS (biegi indywidualne),
- e-mail na adres kontakt@pucharnajmlodszych.pl (tylko bieg sztafetowy - zgłoszenie liczby
sztafet).
Za prawidłowośd danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Zgłoszenia po terminie:

Możliwe do wtorku 6.06.2017 zgodnie ze standardową procedurą wskazaną powyżej. Po tym
terminie tylko i wyłącznie w miejsca vacatów w formie mailowej. Wszystkie zgłoszenia po
4.06.2017 podlegają podwyższonej o 50% opłacie wpisowego.
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Zmiany i rezygnacje:

Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwośd 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 dokonywad w Biurze Zawodów lub do dnia 14.06.2017 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 wpisad nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który
wnoszona jest opłata.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby organizacji Pucharu Najmłodszych.

Klasyfikacja drużynowa:

Podczas kolejnych biegów wszyscy zawodnicy startujący w kategoriach sportowych (KM1014) będą zdobywad punkty dla swoich klubów według tabeli poniżej:
Bieg

Miejsce

Indywidualny

1
15

2
12

3
10

4
9

5
8

6
7

7
6

8
5

9
4

10
3

11
2

12
1

13
0

Sztafetowy

25

21

18

15

12

9

6

3

0

0

0

0

0

Na zakończenie zawodów 3 najlepsze kluby zostaną nagrodzone.
Nagrody:

Inne informacje:

Miejsce

Nagroda

1-3

medale, dyplomy, upominki

4-6

dyplomy, upominki

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 Regulaminu.
O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
z zawodów zamieszczonych na stronie pucharnajmlodszych.pl oraz unts.waw.pl, w mediach
oraz materiałach promocyjnych.
Puchar Najmłodszych jest imprezą niekomercyjną - wszystkie opłaty uczestników za udział
w zawodach mają na celu jedynie pokrycie kosztów organizacji zawodów.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie pucharnajmlodszych.pl

ZAPRASZAMY!
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