VI Warszawska Mila
25-26 LIPCA 2020
2 etapowa ogólnopolska impreza w biegu na orientację
Memoriał Heleny Zielczyńskiej w najstarszej kategorii kobiecej podczas E1 (sobota)
Memoriał Andrzeja Berenta w M70 podczas E1 (sobota)
Memoriał Andrzeja Pasionka w kategorii M60 podczas E2 (niedziela)
Memoriał Andrzeja Kędziorka w kategorii M70 podczas E2 (niedziela)
Bieg na dystansie 1 Mili Warszawskiej w M21A podczas E2

BIULETYN 1.3
(aktualność 17.05.2020)

WWW.WARSZAWSKAMILA.PL
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PATRONAT HONOROWY
Artur DELEGACZ, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica

ORGANIZATOR
Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej
Klub Sportowy Spójnia Warszawa

SPONSORZY
Zawody dofinansowane ze środków Biura Sportu m. st. Warszawy.
Zawody dofinansowane przez Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
Zawody dofinansowane przez ZAZU Sports, SIGN SPORT Polska.
WSPARCIE
Nadleśnictwo Drewnica Lasy Państwowe – gospodarz terenu i Centrum Zawodów
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach – pomoc w zabezpieczeniu uczestnikom bezpieczeństwa przed i po biegu

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW













Zachowanie zalecanej odległości między biegaczami podczas wizyty w Biurze Zawodów, na starcie oraz podczas
odczytu SI
podczas zgłoszeń podanie godzinnego okienka, w którym zamierza się wystartować, aby zachować max. liczbę
50-75 osób (11-12, 12-13, 13-14, 14-15)
parking jest dość obszerny i zostanie przygotowany w sposób, aby zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości
między biegaczami
w centrum zawodów i na parkingu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu
do minimum zostanie zredukowana konieczność pobytu w biurze zawodów; preferowana płatność kartą lub
przelewem; faktury przekazywane elektronicznie
w biurze zawodów płyn do dezynfekcji przed podejściem do biura zawodów
rezygnacja ze startu interwałowego; start z puszki z minimalną obsługą startu zapewniającą pobieranie map
całość zawodów przeprowadzona na SIACach - kto nie ma, organizator zapewni SIACi bezpłatnie
zredukowane zaplecze sanitarne - brak mycia po zawodach; kwestia toalet zostaje jeszcze do uzgodnienia
w związku ze zredukowanymi świadczeniami - każdy zawodnik otrzyma opaskę do biegania lub maseczkę - wybór
podczas zgłoszenia
start i meta obu biegów są oddalone od centrum zawodów - podczas dojść należy zachować bezpieczną odległość
- będąc w lesie podczas aktywności fizycznej nie będzie konieczności posiadania maseczek
wypożyczone SIACi będą zdezynfekowane przed wypożyczeniem

KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik Zawodów
Sędzia Główny
Mapy
Obsługa SPORTident
Budowa Tras

Tadeusz Patejko
Konrad Janowski
Jerzy Parzewski
Przemysław Patejko
Jerzy Parzewski
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BIURO ZAWODÓW
Leśniczówka Horowa Góra, ul. Nadma - Jaworówka 8B, Marki; GPS: 52°21'40"N 21°08'42"E / 52.361111, 21.145000

PROGRAM
25.07., sobota

10:30-15:00 E1
Biuro Zawodów
11:00-15:00 E1
możliwość startu – bieg średniodystansowy
16:30
E1
zamknięcie mety
26.07., niedziela
11:00-15:00 E2
możliwość startu - bieg średniodystansowy
16:30
E2
zamknięcie mety
Wręczenie nagród odbędzie się korespondencyjnie. Program może ulec modyfikacjom ze względu na dynamiczną
sytuację epidemiczną. Szczegółowy program zostanie podany w Biuletynie nr 2.

KATEGORIE
Kategorie sportowe BnO: KM10N, KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21B, KM21A, KM35, KM40, KM45,
KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, M85, K90
Kategorie popularyzatorskie BnO (bez klasyfikacji): 10R – krótka trasa dla dzieci z opiekunami; Open 1 (krótka); Open 2
(długa)

KLASYFIKACJE
Do klasyfikacji generalnej Warszawskiej Mili liczy się suma czasów E1 i E2.

WPISOWE
1 termin promocyjny

2 termin

30 czerwca 2020

19 lipca 2020

Do 14 lat

30 PLN

40 PLN

55 PLN

15-18 lat

40 PLN

50 PLN

70 PLN

Od 19 lat

50 PLN

60 PLN

85 PLN

Wiek

Po terminie

Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej, Pańska 7/15, 00-124 Warszawa;
ING Bank Śląski SA: 81 1050 1025 1000 0091 1897 3966
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Opłaty za wpisowe i inne świadczenia można dokonać przelewem do ostatniego dnia zgłoszeń – w przypadku
przelewów wykonanych w dniach 23-24.07.2020 proszę zabrać potwierdzenie przelewu.
W Biurze Zawodów będzie możliwość płatności gotówką oraz kartą płatniczą/kredytową. Preferowana jest płatność
bezgotówkowa.
Stacje będą ustawione w tryb potwierdzania bezdotykowego. Zawodnicy nie posiadający karty SIAC otrzymają je od
organizatorów.
Uczniowie szkół z terenu gminy i miasta Marki startują bez opłat.
Wszyscy zawodnicy zgłaszając się mogą wybrać pamiątkową opaskę na głowę lub maseczkę ochronną.
ZGŁOSZENIA
- Poprzez formularz zgłoszeń on-line dostępny na stronie zawodów lub
- wysyłając wypełniony formularz w pliku Excel na adres fundacja@frpos.pl lub
- poprzez Portal zgłoszeniowy Polskiego Związku Orientacji Sportowej – korzystając z tej opcji należy pamiętać, aby w
polu Uwagi podać zakres godzinowy startu oraz upominek (opaska/maseczka).
Ostateczny termin zgłoszeń godzina 23:59, 19 lipca 2020 roku (niedziela). Zgłoszenia od 20 lipca przyjmowane tylko w
ramach wolnych miejsc (1-2) na opublikowanej liście zgłoszonych lub do kategorii Open, ze zwiększoną opłatą.

SYSTEM POTWIERDZANIA
Podczas Warszawskiej Mili zostanie wykorzystany system SPORTident. Stacje będą ustawione w tryb działania
bezdotykowego AIR+. Zawodnicy, którzy nie posiadają własnej karty SIAC, otrzymają ją od organizatora, aby zachować
zasady bezpieczeństwa.

TEREN I MAPA
Teren zawodów obejmuje kompleks leśny na północny wschód od Warszawy, pomiędzy Markami a drogą 631. Obszar
częściowo obejmujący otoczenie Rezerwatu Horowe Bagno. Na cele WM przygotowane zostaną częściowo nowe
mapy do BnO, pokrywające się z terenem 5-etapowej imprezy Grand Prix Warszawy z 1998 roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE – WWW.WARSZAWSKAMILA.P L
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