
BIULETYN 2 
 

Szanowni zawodnicy i sympatycy dyscypliny, w roku pandemii z jaką przyszło nam się 

zmierzyć zabrakło możliwości wspólnych startów w pierwszej połowie roku, 

 udało się jednak zaplanować zorganizowanie najważniejszych zawodów krajowych  

   latem i jesienią. 

Zaplanowane zostały 2 rundy zawodów: 2 starty w sierpniu oraz 2 starty indywidualne 

i sztafety w październiku. Wszystkie 5 startów posiadają rangę Mistrzostw Polski 

 i Pucharu Najmłodszych oraz zaliczane będą do Klubowych Mistrzostw Polski. 

                            Zapraszamy do udziału. 

        1 - 2 Sierpień 2020 roku  w Nawojowej  Górze 

                    MISTRZOSTWA   POLSKI     

                 PUCHAR   NAJMŁODSZYCH  

  w  ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ 

       –   na dystansie  ŚREDNIM  i  DŁUGIM,  

Zaliczane do KLUBOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  
 

Centrum zawodów zlokalizowane będzie na stadionie LKS Górzanka Nawojowa Góra. 
Zawody rozegrane zostaną w terenie w którym odbyły się MP 2017 oraz w nowym terenie  
w południowo-zachodniej części lasu.  
Ponieważ mają być kwalifikacją i sprawdzianem przed mistrzostwami świata  
 trasy zlokalizowane będą w bardziej pagórkowatej części z wyłączeniem stromych podjazdów 
oraz traktów piaszczystych. 
  

Data i rodzaj zawodów: 
 01.08.2020 (Sobota)  start godzina: 15.00 – dystans średni: 
   zawody indywidualne zaliczane do Klubowych Mistrzostw Polski. 
 

02.08.2020 (Niedziela) start godzina 9.30 – dystans długi,  
  zawody indywidualne zaliczane do klubowych mistrzostw Polski 

  

Miejsce zawodów: CENTRUM zawodów - stadion LKS Górzanka w Nawojowej Górze. 
Współrzędne GPS:  N:50°06'38.7"   E:19°39'59.5" 

  

Mapy i teren: 2 nowe mapy do MTBO wg norm IOF w skali: 
 1:10000 – dystans średni,  

1:10 000 /K/M12/14 oraz K/M 40+ i 1:15000 pozostałe kategorie– dystans długi  
  

Kategorie:  K-12, K-14, K-17, K-20, K-21, K-40, K-45, K-50,K-55, K-60, K-70  
          M-12, M-14, M-17, M-20, M-21, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70 
 Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie przynajmniej 4 zawodników. 
 Dodatkowo rozegrana zostanie trasa rodzinna. 
  

Zgłoszenia:  Do dnia 28.07.2020 poprzez formularz dostępny na stronie: 
  www.orienteering.waw.pl   
Po tym terminie zostanie dokonane połączenie kategorii wiekowych w przypadku nie 
spełnienia wymogu minimum zawodników zgłoszonych do startu zgodnie z 
Regulaminami Sportowymi PZOS w RJnO na 2020 rok. 
  

Wpisowe:  K,M-21 i starsze - 30 zł/; K,M-20 i 17 - 20 zł; K,M-14 i młodsze-10 zł/dzień, 
 Płatne przelewem na konto:  26 1050 1445 1000 0092 7402 4562  do 28 lipca. 
  

Osoby funkcyjne: Kierownik zawodów: Mariusz Skorupa  Tel: 606 942 498 
          Sędzia Główny: Jan Cegiełka 
  

Kolejne Informacje w biuletynie nr 3, ponadto będą umieszczane na stronach:   
www.lksgorzankabno.pl, www.gorzankaol.blogspot.com i www.orienteering.waw.pl  
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