CUP 2022
BIULETYN 1

aktualność: 7.04.2022

Organizator
Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa
661 777 692
kontakt@unts.waw.pl
Zespół organizatorów
Kierownik zawodów
Sędzia główny		
Kartografia		
			
Budowa tras		
			
			

Centrum Zawodów
Szydłowiec - 7.05.2022 (sobota)
GPS:
51.195081
20.670583

parking leśny przy drodze pomiędzy miejscowościami Niekłań Wielki oraz Antoniów (miejsce
treningu przed zeszłorocznymi MP)
Okuniew - 8.05.2022 (niedziela)

Jacek Morawski
Joanna Parfianowicz
Wojciech Dwojak
Jacek Morawski
Kacper Michalak
Jacek Morawski
Krzysztof Wójtowicz

Forma zawodów
Proponujemy Wam trzy biegi w ciągu dwóch dni „opakowane”
znanym szyldem, jakim jest UNTS Cup.
Sobota to dwa biegi w wymagającyh terenach zeszłorocznych
Mistrzostw Polski w pobliżu Szydłowca. Rano rozegramy skrócony bieg klasyczny, a po krótkiej przerwie, po południu - bieg
średniodystanowy oraz sztafety 3-zmianowe dla kategorii młodzików i juniorów. Kluby, które nie są w stanie skompletować
sztafet w kategoriach młodzików i juniorów mogą ich zgłaszać na
popołudniowy indywidualny bieg średniodystansowy - tam również mamy przygotowane dla nich odpowiednie trasy.
Niedziela to powrót do Warszawy - tym razem dla wszystkich
zawodników będzie to po prostu średni dystans rozegrany na
nowej mapie w Okuniewie.

GPS:
52.279071
21.305467

na skraju lasu w miejscowości Okuniew

Teren i mapy
Szydłowiec - 7.05.2022 (sobota)
Teren Mistrzostw Polski 2021 w biegu nocnym i średniodystansowym. Obszar równomiernie pofaładowany, położony na wysokości około 350 m n.p.m. Miejscami występuje nieregularne
zagęszczenie wielu form terenowych (niecki, dołki, kopczyki)
jako pozostałość po wydobyciu rud żelaza. Punktowo występują obszary podmokłe. Drzewostan mieszany o przebieżności
utrudnionej, miejscami dobrej. Sieć dróg umiarkowanie rozwinięta.
„Piekło” oraz „Antoniów”, skala 1:10000, e-2.5m, aktualność:
maj 2021 (aktualizacja maj 2022), autorzy: Wojciech Dwojak,
Jacek Morawski

Program
Szydłowiec - 7.05.2022 (sobota)
09:30-13:00 praca Biura zawodów

Okuniew - 8.05.2022 (niedziela)

start pierwszych zawodników
10:30

Warszawska Olimpiada Młodzieży klasyk (KM12-18)
UNTS Cup skrócony klasyk (KM10, KM21-90)
Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego średni

Teren oferujący to, co na Mazowszu najlepsze - wydma o wysokości względnej dochodzącej do 20 metrów, porośnięta dobrze
przebieżnym, sosnowym lasem. Dołki, kopczyki - występują,
obszary o gorszej przebieżności - ograniczone do minimum.

13:00

zakończenie zawodów

NOWA MAPA
„Okuniew”, skala 1:10000, e-2.5m, aktualność: maj 2022, autor:
Jacek Morawski

16:00-19:30 praca Biura zawodów
start pierwszych zawodników
16:30
19:30

Warszawska Olimpiada Młodzieży sztafety (KM12-18)
Mistrzostwa Mazowsza sztafety (KM12-18)
UNTS Cup średni (KM10, KM21-90)
Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego sztafety

zakończenie zawodów
Okuniew - 8.05.2022 (niedziela)

10:00-14:00 praca Biura zawodów
11:00

start pierwszych zawodników

14:00

zakończenie zawodów

UNTS Cup średni

Potwierdzanie PK
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego
systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu
SPORTident. Stacje działają w trybie bezdotykowym.
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4.05.2022 (środa) poprzez
system zgłoszeniowy PZOS (biegi indywidualne) oraz formularz
na stronie unts.waw.pl (bieg sztafetowy).
Zgłoszenia po terminie możliwe jedynie w dniu biegu w Biurze
Zawodów w miejsca vacatów za podwyższoną o 50% opłatą.
Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada
osoba zgłaszająca.

Kategorie
Szydłowiec - 7.05.2022 (sobota)
Bieg poranny
Warszawska Olimpiada
Młodzieży klasyk

KM12, KM14, KM16, KM18

UNTS Cup skrócony klasyk

KM10, KM21, KM35, KM45,
KM55, KM65, M75, M90

Mistrzostwa Wyższego
Szkolnictwa Wojskowego średni

KM21, KM35, M40, M45

Szydłowiec - 7.05.2022 (sobota)
Bieg popołudniowy
Warszawska Olimpiada
Młodzieży sztafety
Mistrzostwa Mazowsza sztafety

KM12, KM14, KM16, KM18

UNTS Cup średni

KM10, KM12, KM14, KM16,
KM18, KM21, KM35, KM45,
KM55, KM65, M75, M90

Mistrzostwa Wyższego
Szkolnictwa Wojskowego sztafety

MS, MW, K

Okuniew - 8.05.2022 (niedziela)
UNTS Cup średni

KM10, KM12, KM14, KM16,
KM18, KM21, KM35, KM45,
KM55, KM65, M75, M90

W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników organizator
zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.
Opłaty
Rodzaj opłaty

Wysokość

Wpisowe bieg indywidualny KM10-18

15 zł/bieg

Wpisowe bieg indywidualny KM21 i starsi

25 zł/bieg

Wpisowe bieg sztafetowy KM12-18

45 zł/sztafeta

Wpisowe bieg sztafetowy MS, MW, K

75 zł/sztafeta

Wypożyczenie karty SPORTident
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident
Parking

5 zł/bieg
200 zł
bezpłatny

Zawodnicy KM12-18 z ważną licencją WMZOS startują bezpłatnie
w biegu klasycznym oraz sztafetowym.

Zmiany i rezygnacje
Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej
modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym
terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone
zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.
Płatności
Opłat można dokonywać 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 wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko
zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres
kontakt@unts.waw.pl.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
organizacji UNTS Cup 2022.
Nagrody
Dyplomy i upominki za miejsca 1-3 dla zawodników kategorii
rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz
Mistrzostw Mazowsza.
Inne informacje
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 Biuletynu.
O wszystkich sprawach spornych decyduje Sędzia główny.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie
unts.waw.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na
stronie unts.waw.pl.

