
 

 

 

 

Puchar OK!Sport 2019 – Otwock 
 

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w nocnym BnO 14 IX 2019 
Warszawska Olimpiada Młodzieży w sztafetowym BnO 15 IX 2019 

 
 
 

Biuletyn 1 

Organizator 

KS OK!Sport Warszawa http://oksport.org.pl/ 
Warszawa 02-781, Czapli 19a 
Tel. 607 434 303 

Współorganizator 

Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej 

Zespół organizatorów 

Kierownik Zawodów – Kuba Drągowski 
Sędzia Główny – Lech Trzpil 
Budowniczy Tras – Robert Drągowski (nocne), Tadeusz Piłkowski (sztafety) 

Centrum zawodów 

Droga leśna, utwardzona, dojazd 3,7 km wyznakowany od skrzyżowania ulic 
Poniatowskiego i Narutowicza w Otwocku, współrzędne GPS 52°04'44.4"N 
21°19'40.1"E. Dojazd do centrum zawodów wyłącznie od strony Otwocka. W 
centrum zawodów: biuro zawodów, mycie, toalety, miejsce na ustawienie namiotów 
klubowych 
 

 

http://oksport.org.pl/mp-ultralong


Parking 

Zlokalizowany wzdłuż drogi dojazdowej do centrum zawodów w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora. Parking bezpośrednio przy centrum zawodów 

Kategorie 

Noc:  KM-16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 
Sztafety: KM-10,12,14,16,18,20,21,KV105,KV140,MV105,MV140,MV180,  

OPEN (start indywidualny) 
W przypadku małej ilości (4 osoby/4sztafety) zgłoszeń, organizator zastrzega sobie 
prawo do łączenia kategorii 

Program zawodów 

Sobota: 
18:00 – 19:30  praca biura zawodów 
20:15  start masowy biegu nocnego 
Dekoracja biegu nocnego odbędzie się po ustaleniu się pierwszych 3 zawodników w 
każdej kategorii – jak najszybciej. 
 
Niedziela: 
9:00 – 10:15 praca biura zawodów 
11:00    start masowy pierwszych zmian sztafet 
Dekoracja biegu sztafetowego odbędzie się po ustaleniu się pierwszych 3 sztafet w 
każdej kategorii – jak najszybciej. 

Mapa i teren 

Dąbrowiecka Góra 2019 – 1:10 000; e=2,5m; autor: Robert Drągowski aktualność 
lipiec/sierpień 2019. W większości dobrze przebieżny, miejscami o nadzwyczaj jak na 
mazowieckie standardy utrudnionej przebieżności, gęsta sieć dróg, występują liczne 
tereny piaszczyste 
 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia indywidualne przyjmowane są do godziny 23:59 we wtorek 10.09.2019 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS. Zgłoszenia po terminie będą 
przyjmowane tylko w przypadku dostępnych map. 
Zgłoszenia sztafet prosimy przesyłać na adres mailowy zgloszenia@oksport.org.pl w 
wyżej wspomnianym terminie. 

Opłaty 

Bieg nocny: 
KM-18 i starsze – 20zł 
KM16 i młodsze – 10zł 
 

  

mailto:puchar2019@oksport.org.pl


Bieg sztafetowy: 
KM-18 i starsze, OPEN – 60zł/sztafeta 
KM16 i młodsze – 30zł/sztafeta 
OPEN – 20 zł/osoba 

 
KM 12-18 (WMZOS) z numerami ewidencyjnymi i aktualnie opłaconymi składkami 
startują bezpłatnie 
Wypożyczenia karty SI w cenie 5zł opłata za zgubienie karty wynosi 200zł 

Nagrody 

Dla pierwszych 3 w kategoriach – dyplomy, statuetki, rzodkiewki, może coś jeszcze   
 


