VII MISTRZOSTWA MAZOWSZA
Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Rowerowej Jeździe na Orientację
Organizator

Warszawsko Mazowiecki Związek Biegu na Orientację
Sekcja BnO OKS Otwock

Termin

25-26 października 2008

Ranga

ARTZ

Mecenat

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Patronat
Honorowy

Burmistrz MiG Karczew Dariusz Łokietek

Centrum

Szkoła Podstawowa w Karczewie, ul. Otwocka 13:
sekretariat, noclegi, parking dla samochodów, mycie
rowerów, miejsce startu towarzyskiego.

Program

25 października (sobota) – dystans sprinterski i sztafety
26 października (niedziela) – dystans klasyczny

Kategorie

K/M - 12; 14; 17; 20; 21; 40; 50; 60; 70
Open K, Open M, Open R (rodzinna), Open U (dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej).

Zgłoszenia

do 21 października 2008 (naleŜy podać rok urodzenia a w
przypadku zawodników nie posiadających licencji takŜe
kategorię) na adres: him50@wp.pl tel. Henryk
Marcinkiewicz 022 773 53 87 dom). Zgłoszenie jest
waŜne po otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia. W
zgłoszeniu naleŜy podać zapotrzebowanie na nocleg.

Noclegi

Istnieje moŜliwość zamówienia miejsc noclegowych w SP w
Karczewie na korytarzu (szerokim) lub w salach lekcyjnych,
w cenie 10 PLN/DOBA/OSOBA z własnym materacem i
śpiworem. Dostęp do WC, ciepłej i zimnej wody (brak
pryszniców). Noclegi z 24/25 i 25/26.10.2008.

WyŜywienie

We własnym zakresie. Obok szkoły znajduje się hala
sportowa z barem przekąskowym czynnym w godzinach 1120, a w okolicy jest domowa restauracja serwująca smaczne
obiady.

Wpisowe

Dla zawodników zarejestrowanych w PZOS : kategorie K/M
12/14 lat, open, członkowie UKS do K/M-14 5.00 PLN,
pozostałe kategorie 15.00 PLN, za kaŜdy dzień zawodów
indywidualnych. Dla uczestników (uczniów i nauczycieli) w
kategorii OPEN ze szkół Karczewa i okolic wpisowe wynosi
1 PLN za start w kaŜdej konkurencji.
Zawodnicy kadry narodowej w RJnO start bezpłatny.

Program
Zawodów:

Piątek, 24.10.2008.
- 18:00 - 20:00:

Przyjmowanie ekip

Sobota, 25.10.2008.
- 8:30 – 11:00
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 14:00

Przyjmowanie ekip
Rozpoczęcie Zawodów
(Szkoła Podstawowa w Karczewie)
Start towarzyski spod szkoły,
Przejazd na miejsce STARTU
Start interwałowy do sprintu,
Start sztafet

Niedziela, 26.10.2008.
- 9:00 – 10:00
- 10:30
- 11:00
- 14:00

Mapy i teren

Przyjmowanie ekip
Start towarzyski
Start masowy do klasyku
Wręczenie nagród

I dzień Anielin 1:15000 e-2,5 m aktualność lato 2008 r.
Autorzy mapy : Dariusz śebrowski, Jakub śebrowski na
podstawie mapy do BnO Anielin Lecha Trzpila, Teren o
gęstej sieci ścieŜek i dróg.
II dzień Pogorzel Warszawska 1:15000 e-2,5 m aktualność
lato 2007 r. Autorzy mapy : Lech Trzpil, Piotr Sierzputowski.
Teren o gęstej sieci ścieŜek i dróg
Specjalistyczne mapy do rowerowej jazdy na orientację.

Nagrody

Dyplomy za miejsca 1-6 we wszystkich kategoriach
wiekowych w których wystartuje co najmniej 5 osób
/organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii
wiekowych/. Puchary i drobne nagrody dla zwycięzców.
Nagrody dla uczestników losowane podczas wręczania
nagród.

Zespół
organizatorów:

Kierownik zawodów
Sędzia Główny
Budowniczy tras
Sędziowie:

Obowiązki
uczestników

Zawodnicy muszą posiadać kaski ochronne. Dzieci do lat 10 i
nie posiadający karty rowerowej muszą przebywać pod
opieką dorosłych.

Potwierdzanie
PK

Inne

- Dariusz śebrowski
- Henryk Marcinkiewicz S-1
- Jan Cegiełka BT-1
- Paweł Piłkowski, Alicja Piłkowska

Karta startowa i perforatory na punktach kontrolnych.
Pokazowy punkt kontrolny będzie znajdował się w centrum
zawodów.
Dla chętnych (Uczestników Podkurka 2008) zostaną
przygotowane mapy z trasami biegu na orientację. Zgłoszenia
jak wyŜej na hasło BNO.

Starty w zawodach zaliczane do klasyfikacji rankingu w rowerowej jeździe
na orientację w 2008 roku.

Aktualne informacje na: : www.mtbo.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

