OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W RJNO (OMW)
– ETAP 2, SPRINT
OPEN CHAMPIONSHIP OF WROCLAW IN MTBO (OMW)
– 2ND STAGE, SPRINT
9.06.2019, START 13:30
LOKALIZACJA / LOCATION
Wrocław, Stadion Olimpijski, adress: Paderewskiego 35, 51o07’09’’N 17o05’41”E

www.omw.artemis.wroclaw.pl
www.facebook.com/ksartemis
(kliknij na mapę –> Google / click on map -> Google)

ORGANIZATORZY / ORGANIZERS
KS Artemis Wrocław
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
Stowarzyszenie Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

KIEROWNIK ZAWODÓW/ EVENT DIRECTOR
Piotr Spiliszewski tel./mob.: 608 657 461, e-mail: biuro@artemis.wroclaw.pl

ZGŁOSZENIA /ENTRIES
Termin zgłoszeń – 7 .06.2019.
Przez formularz na stronie
www.omw.artemis.wroclaw.pl/zgloszenie.php
Ewentualnie pisemnie lub telefoniczne na adres
organizatora.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok
urodzenia, kategorię wiekową, klub (szkołę),
numer czipa (w przypadku posiadania) lub chęć
jego wypożyczenia, e-mail lub telefon
komórkowy).

Entries to 7.06.2019.
Entry form on site:
http://omw.artemis.wroclaw.pl/zgloszenie.php
If need to be, entries can be done by e-mail.
Entry form contains: name, surname, year of born,
class, club or school, number of chip or necessity
of rent of it, e-mail or phone number.

PROGRAM / PROGRAMME
10:00-13:00
12:00-13:30
13:30
15-30-16:00

Mistrzostwa Europy wRJnO
(w pobliżu centrum zawodów)
Biuro zawodów
Start pierwszego zawodnika OMW
Zakończenie zawodów

European MTB Orienteering
Championships (near of even centre)
Event office opening hours
Start of the first competitor of OMW
Closing ceremony

KATEGORIE / CLASSES
K-12, M-12
K-14, M-14
K-17, M-17
K-20, M-20
K-40
M-40
M-60
OPEN-R

ur. 2007 i młodsi
ur. 2006 - 2005
ur. 2004 - 2002
ur. 2001 - 1980
ur. 1979 i starsze
ur. 1979-1960
ur. 1959 i starsi
dziecko do 12 lat samodzielnie jadące na
swoim rowerku, pod opieką dorosłego
OPEN
początkujący oraz dzieci jadące
z opiekunem na jednym rowerze
Spacer
spacer na orientację w dowolnej grupie
lub samodzielnie
Legend: K-women, M-men.

born 2007 year and later
born 2006 - 2005
born 2004 - 2002
born 2001 - 1980
born 1979 and earlier
born 1979-1960
born 1959 and earlier
child to age 12, alone riding on his bicycle,
with the parent or an adult guardian
beginners and children riding with adult
guardian on one bicycle
orienteering walk in group or alone

SPORTIDENT
Użyty będzie SportIdent. Potwierdzenie obecności
na punkcie z zachowaniem kolejności
potwierdzania punktów wg. podanej ich
kolejności na mapie. Nie używamy AIR+.
Czipy NIE muszą być przyczepione do roweru ale
na punkcie zawodnik stawia się wraz z rowerem.
Start z puszki startowej, wedłu listy startowej.
Nie zapomnijcie wyczyścić czipa w puszcze
CLEAR.

We use SportIdent. One must acknowledge points
in directly order as it is pointed on his map.
We don’t use Air+.
It is no need to connect SportIdent chip to bicycle,
but competitor must be with bicycle on point.
Start: there will be a Start station in the start box.
Don’t forget to clear your chip before enter in the
start box.

KOSZTY / COSTS
Organizator wypożycza numery startowe - zastaw
5 zł do odbioru przy zdaniu numeru.
Organizator wypożycza czipy SportIdent -koszt 3
zł (bezzwrotny). Zagubienie czipa – 120 zł.
Płatność gotówką w biurze zawodów.

Organiser rents start numbers – cost 5 PLN in
deposit. We back it when you return the start
number.
Organiser rents SportIdent chips - cost 3 PLN.
Los of SportIdent chip – 120 PLN.
Payment in the Event Office only by cash and only
in PLN. Please have a petty cash.

UWAGI / ATTENSIONS
Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie
wizerunku przez organizatorów dla potrzeb
organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z
zawodów.
Nagrody: dyplomy za miejsca I-VI dla kategorii do
K-14, M-14 I OPEN-R, w pozostałych kategoriach
za miejsca I-III.
Informacje na bieżąco na stronach:
www.omw.artemis.wroclaw.pl
ttps://www.facebook.com/ksartemis

One gives permission for organiser for using his
personal data and image for organizing this event
and publication results and photos.
Prizes: diploma for places I-VI to classes K-14, M14 and OPEN-R, in the rest classes for places I-III.
Information on pages:
www.omw.artemis.wroclaw.pl
https://www.facebook.com/ksartemis

