BIULETYN nr 1
MISTRZOSTWA GDAŃSKA 2021
w Biegu na Orientację na dystansie sprinterskim
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
w Biegu na Orientację na dystansie sprinterskim
III runda Pucharu Pomorza w BnO

23 maja 2021
Gdańsk Ujeścisko
data wydania: 5.05.2021

Zawody dofinansowane są z budżetu Klubu Harpagan oraz Pomorskiej Federacji Sportu.

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR
Organizatorem jest:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
email: biuro@harpagan.pl ; tel. 606-210-024, 503-332-717
www.harpagan.pl/bno-sprint; https://www.facebook.com/klubharpagan

WSPÓŁPRACA
Urząd Miasta Gdańska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Rada Dzielnicy Łostowice-Ujeścisko
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
Pomorska Federacja Sportu z siedzibą w Gdańsku

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Zawodów: Karol Kalsztein
Budowniczy tras BnO: Michał Olejnik
Biuro Zawodów: Dominika Bąkowska
Sędzia Główny: Maciej Hewelt

RODZAJ ZAWODÓW
Zawody dzienne, w kategoriach indywidualnych w biegu na dystansie sprinterskim o współczynniku 0,8
Ogólnopolskiego Rankingu PZOS w ramach Pomorskiego Kalendarza Orientacji Sportowej. Podczas
zawodów rozgrywane są Mistrzostwa Województwa Pomorskiego na dystansie sprinterskim oraz III runda
Pucharu Pomorza w BnO

PROGRAM ZAWODÓW
23 maja 2021, niedziela
9:30 – 14.30
czynne biuro w centrum zawodów w Gdańsku Ujeścisku,
10.30
godzina „0” wszystkich kategorii
10.30 – 12.30 Gdańsk Ujeścisko - Mistrzostwa Gdańska – Mistrzostwa Województwa Pomorskiego –
dystans sprinterski (ogólnopolski ranking współczynnik 0,8),
13.00 – 13.30 podsumowanie zawodów, wręczenie medali, dyplomów i nagród. UWAGA decyzja czy
podsumowanie odbędzie się podczas zawodów, zostanie podana w Biuletynie nr 2.

CENTRUM ZAWODÓW
23 maja 2021, niedziela
Bieg sprinterski – Gdańsk Ujeścisko, Tereny przy Szkole Podstawowej nr 12, Gdańsk, ul. Człuchowska 6.
GPS: 54°19'31.6"N 18°34'57.9"E 54.325451, 18.582741
Schemat Centrum Zawodów, parkingi, dojścia na start i powroty z mety zawarte będą w biuletynie nr 2
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Kategorie rekreacyjne:
- KM10N (dziewczynki i chłopcy) – trasa po wstążkach, rocznik 2011 i młodsi,
- KM10R (rodzinna) – trasa po wstążkach, bez ograniczeń wiekowych,
- OPEN KB krótka, SB średnia, DB długa, bez ograniczeń wiekowych.
W przypadku małej liczby zgłoszeń na poszczególne kategorie startowe, Organizator zastrzega sobie prawo
łączenia sąsiadujących kategorii.

OPŁATY STARTOWE
Osoby zgłoszone
Osoby
niezgłoszone
Płatne przelewem
Kategorie
lub w Biurze
Płatne w Biurze
zawodów w dniu
zawodów w dniu
23.05.2021
23.05.2021
KM10, KM12, KM14 i trasy rekreacyjne
15 zł
20 zł
KM16, KM18, KM20
20 zł
25 zł
KM21, KM35/40, KM45/50, KM55/60, K65+, M65/70, M75+
25 zł
30 zł
Opłata za wypożyczenie karty SI wynosi 5zł. Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI - 300,00 zł.
W przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na zawody, zostanie naliczona opłata manipulacyjna w
wysokości 50% opłaty startowej.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz rejestracji dostępny na stronie PZOS:
https://www.orienteering.org.pl/pzos/detail/entries/514

Ostateczny termin zgłoszeń mija w dniu 18 maja 2021 roku o godzinie 23:59:59. Zgłoszenia po 18 maja
2021 przyjmowane będą tylko w ramach wolnych miejsc (1-3 miejsca) na opublikowanej liście startowej.
Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednią kwotę za opłatę przelać na konto bankowe Organizatora.
Możliwe jest uiszczenie opłaty za kilka osób. Dla zainteresowanych Organizator przygotuje rachunki za
opłatę startową.
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
Konto bankowe: SANTANDER POLSKA I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857
W treści przelewu proszę wpisać: „Opłata startowa MG” i nazwę Klubu (lub imię i nazwisko osoby
indywidualnej). Wszelkie zmiany po 18 maja 2021 roku (kategoria, chip) – 10 zł.
W Biurze Zawodów będzie możliwość płatności tylko gotówką.

CHARAKTERYSTYKA TERENU
Tereny osiedla Ujeścisko, zabudowa bloki wielorodzinne oraz urządzona zieleń osiedlowa. W terenie
występują uliczki z ograniczonym ruchem ulicznym. Należy zachować ostrożność przy przekraczaniu ulic
i chodników. Przewyższenia terenu do 15m. Teren nigdy nie wykorzystywany do zawodów BnO.

MAPY
Mapa: Ujeścisko Zachód, skala 1:4000 e - 2,5 m, aktualność maj 2021. Zabezpieczona w folii.
Autor mapy: Rafał Podziński.

POTWIERDZANIE PK
W zawodach zastosowany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów kontrolnych Sportident
AIR+

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zawody nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są w ramach zadań statutowych Klubu
Harpagan na zlecenie POZOS,
- polecamy śledzić naszą stronę, tam znajdziecie aktualne informacje www.harpagan.pl/bno-sprint
oraz https://www.facebook.com/klubharpagan
- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego zawodników,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Biuletynów Zawodów,
- zgłoszenie na zawody indywidualnie lub za pośrednictwem klubów lub innych jednostek organizacyjnych
jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Biuletynach oraz zgodą na przetwarzanie danych
osobowych i udostepnienia wizerunku oraz imienia i nazwiska oraz roku urodzenia w celach związanych
z działalnością statutową Klubu Harpagan (relacje z zawodów, wyniki, protokoły z zawodów),
- BIULETYN nr 2 (Komunikat techniczny) pojawi się w dniu 20 maja 2021 roku.

ZAPRASZAMY – ORGANIZATORZY
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

