
KOMUNIKAT TECHNICZNY – RUNDA V
XV PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA w NBnO + 

ZIELONY PUNKT KONTROLNY

TERMIN 12.02.2017

ORGANIZATOR Stowarzyszenie Team 3600

MIEJSCE Niedziela 12.01.2017 Warszawa Wesoła Parking przy Urzędzie Dzielnicy M. 
St. Warszawa Wesoła, skrzyżowanie ulic Juliana Ursynowa Niemcewicza i 1 
Praskiego Pułku 

FORMA Dzienne, indywidualne w formie scorelaufu sobota dystans klasyczny,
 niedziela dystans sprint i klasyczny

TRASY ZIELONA – krótka i łatwa – 4-8 PK – około 2,2-3,2 km
PARAMETRY NIEBIESKA – średnio długa i średnio trudna – 8-12 PK około 4,5-7,5 km

CZERWONA – dość długa i dość trudna    – 12-18 PK około 6,4-10,8 km

MAPA  Wesoła Centrum skala 1:7 500, e-2,5 m dystans sprint 
i Groszówka skala 1:10 000 e-2,5 m dystans klasyczny

SEKRETARIAT 12.01.2017  od godz. 09:00 ostatni start  o godzinie 12:00 na ostatni dystans

WPISOWE Osoby zgłoszone w terminie poprzez stronę www.orienteering.waw.pl   10 zł
Za jeden start Osoby zgłoszone w terminie poprzez e-mail jan_cegielka@sggw.pl       12 zł

Osoby zgłoszone w dniu zawodów /w miarę posiadanych map/             15 zł
Osoby zgłoszone, a nie startujące   5 zł

ZGŁOSZENIA Należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, kolor trasy, klub. poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl  Zgłoszenia 
otwarte do 10.02.2017 do godziny 16:00.. 

NARTY   Wypożyczalnia nart biegowych, kijków i butów, ul. Bartoszycka 26 strony 
internetowej  www.nartoteka.pl  Rezerwacje  mailowo biuro@nartoteka.pl

 

KLASYFIKACJA Klasyfikacja  prowadzona będzie w poszczególnych kategoriach wiekowych
 w postaci rankingu zamieszconego na stronie www.orienteering.waw.pl 

NAGRODY Podsumowanie zawodów  i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.03.2017 r.

POTWIERDZANIE PK Karta startowa i perforator. Punkty Kontrolne słupki Zielonego Punktu 
Kontrolnego.  Mapy dostępne na stronie http://www.team360.pl
Mogą być dostawione normalne PK w terenie !!!

INFORMACJE DODATKOWE
Regulamin cyklu, wyniki, komunikaty - na stronach:  www.orienteering.waw.pl ,  
Informacje poprzez kontakt  e-mail: jan_cegielka@sggw.pl 

ZAWODY ZALICZANE DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU
WARSZAWY I MAZOWSZA W NARCIARSKIM BIEGU NA ORIENTACJĘ 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby posiadające narty.

mailto:jan_cegielka@sggw.pl
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.team360.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
https://spin.sggw.pl/webmail/src/compose.php?send_to=biuro@nartoteka.pl
https://spin.sggw.pl/webmail/src/compose.php?send_to=biuro@nartoteka.pl
http://www.nartoteka.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
mailto:jan_cegielka@sggw.pl
http://www.orienteering.waw.pl/

	KOMUNIKAT TECHNICZNY – RUNDA V
	XV PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA w NBnO +
	ZIELONY PUNKT KONTROLNY
	ORGANIZATOR Stowarzyszenie Team 3600
	MIEJSCE Niedziela 12.01.2017 Warszawa Wesoła Parking przy Urzędzie Dzielnicy M. St. Warszawa Wesoła, skrzyżowanie ulic Juliana Ursynowa Niemcewicza i 1 Praskiego Pułku
	FORMA Dzienne, indywidualne w formie scorelaufu sobota dystans klasyczny,
	niedziela dystans sprint i klasyczny
	ZGŁOSZENIA Należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, kolor trasy, klub. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl Zgłoszenia otwarte do 10.02.2017 do godziny 16:00..
	INFORMACJE DODATKOWE
	Regulamin cyklu, wyniki, komunikaty - na stronach: www.orienteering.waw.pl ,
	Informacje poprzez kontakt e-mail: jan_cegielka@sggw.pl


