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BIULETYN 1 

(aktualność 10.11.2020) 

WWW.SPOJNIABNO.PL 

                     

ORGANIZATOR 

Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej 

Klub Sportowy Spójnia Warszawa 

Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej 

SPONSORZY 

Zawody dofinansowane ze środków Biura Sportu m. st. Warszawy. 

  

 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW  

 Zachowanie zalecanej odległości między biegaczami podczas wizyty w Biurze Zawodów, na starcie oraz podczas 

odczytu SI 

 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 

 całość zawodów przeprowadzona na SIACach z bezdotykowym potwierdzaniem PK 

 start i meta są w bezpośredniej bliskości centrum zawodów - podczas dojść należy zachować bezpieczną 

odległość - będąc w lesie podczas aktywności fizycznej nie będzie konieczności posiadania maseczek 

 należy jak najszybciej opuścić centrum zawodów po biegu i nie grupować się; zalecamy przeprowadzenie analizy i 

porównań w trybie online 



 

2 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kierownik Zawodów Tadeusz Patejko 

Sędzia Główny Konrad Janowski 

Mapy Jerzy Parzewski 

Obsługa SPORTident Przemysław Patejko 

Budowa Tras Przemysław Patejko 

BIURO ZAWODÓW  

Parking w południowo-zachodnim rogu Lasku Bródnowskiego, w pobliżu skrzyżowania ulic Kondratowicza i Przy 

Grodzisku; GPS: 52°17'33.5"N 21°03'27.9"E / 52.292639, 21.057750 

PROGRAM 

21.11., sobota 9:30-10:30  Biuro Zawodów 

 11:00-12:00  praca Startu 

 13:00  zamknięcie mety 

Wręczenie nagród odbędzie się korespondencyjnie lub bezpośrednio po zakończeniu danej kategorii. W trakcie 

wręczania nagród obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką, buff’em lub przyłbicą.  

KATEGORIE 

Kategorie zgodne z przepisami PZOS: KM10N, KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM35, KM40, KM45, 

KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, M90, 10R – krótka trasa dla dzieci z opiekunami;  

W przypadku mniej niż 3 osób zgłoszonych w danej kategorii zastrzegamy sobie możliwość łączenia kategorii. 

WPISOWE 

Wiek 10R, KM10N 
KM12-18 nie zarejestrowani w 

WMZOS 
KM20+ 

Do 14 lat 10 PLN 10 PLN 20 PLN 

Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej, Pańska 7/15, 00-124 Warszawa;  

ING Bank Śląski SA: 76 1050 1038 1000 0090 4304 3687 ;z dopiskiem WOM2020_[klub/nazwisko] 

Opłaty za wpisowe można dokonać przelewem do ostatniego dnia zgłoszeń. W Biurze Zawodów będzie możliwość 

płatności gotówką oraz kartą płatniczą/kredytową. Preferowana jest płatność bezgotówkowa. 

Zawodnicy z kategorii KM12-18 zarejestrowani w WMZOS startują bezpłatnie. 

ZGŁOSZENIA  

- poprzez Portal zgłoszeniowy Polskiego Związku Orientacji Sportowej lub 

- Poprzez formularz zgłoszeń on-line dostępny na stronie zawodów (dla osób nie posiadających konta na stronie PZOS) 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 18 listopada o godzinie 23:59. 

TEREN I MAPA 

Park Leśny Bródno 2 – aktualność jesień 2019 z poprawkami w 2020; autor Jerzy Parzewski 

Teren zawodów obejmuje park leśny Bróno. W większości teren o utrudnionej widoczności i przebieżności, z bogatą 

drożnią. Jednak okres jesienny zdecydowanie poprawia warunki biegowe w lesie. 


