
 

Mapy i teren 
Teren o charakterze parkowym; w zdecydowanej większości 
otwarty i pozwalający na poruszanie się z dużą prędkością. 
Miejscami tereny półotwarte o gorszej przebieżności oraz 
kępy lasu. Fragmenty mapy to teren zabudowy o charakterze 
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Organizator  

• AZS Warszawa 
• Stowarzyszenie Team 

360 Stopni 

Data i miejsce 
zawodów 
• 28.10.2020 Warszawa, Pole Mo-

kotowskie 

Ranga i forma 
zawodów 
• Akademickie Mistrzostwa War-

szawy i Mazowsza w BnO 

• Zawody otwarte, popularyzacyj-
ne 

Zespół organizatorów 
Kierownik zawodów - Igor Błachut 
Sędzia Główny – Ilona Śliwczyńska 
Budowniczy tras – Igor Błachut 
Sędzia Startu -Zuzanna Szymańska

KOMUNIKAT  TECHNICZNY 

  
Biuro zawodów 
Centrum/biuro zawodów zlokalizowane jest obok parkingu 
przy Polu Mokotowskim; wjazd od ulicy Stefana Batorego.  

GPS:  

52°12'34.7"N 20°59'58.1"E 

52.209651, 20.999465 

Biuro rozpoczyna pracę o godzinie 11.30 



 

sportowym i rekreacyjnym.

 
 

Kategorie Główne: 

AMWiM – Kobiety

AMWiM – Mężczyźni

Przypominamy! W Akademickich Mistrzostwach Warszawy i 
Mazowsza mogą brać udział studenci/pracownicy uczelni z 
roku akademickiego 2019/2020! Pozostałych zapraszamy do 
udziału w zawodach otwartych.

Kategorie zawodów otwartych: 

Długa

Średnia

Krótka

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w 
dniu poprzedzającym zawody (wtorek, 27.10.2020)

INFORMACJE, ZALECENIA I PRZEPISY 
SANITARNE, ZWIĄZANE Z COVID-19 

 
1. Uczestnicy imprezy w Centrum Zawodów przebywają/poru-
szają się z zachowaniem 1,5 metra odległości. 
2. W przypadku nie zachowania minimalnych odległości mię-
dzy uczestnikami obowiązuje nakaz noszenia maseczek 
ochronnych. 
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Start 
Minuta „0” – środa, 28.10.2020,, 
godzina 12.00. Ostatni zawodnicy 
mogą ruszyć na trasę o godzinie 
15.00 

Zakończenie 
Około 15.30 w centrum zawodów 

Zgłoszenia 
Do wtorku przed zawodami 
(27 października) do godziny 12.00 
poprzez formularz zgłoszeniowy na 
stronie zawodów  

(http://www.akademickie2020.te-
am360.pl/) lub w biurze zawodów 
w dniu imprezy 

Wpisowe 
15PLN/osoba (zawody otwarte). 
Uczestnicy AMWiM - gratis. 

Opłata za wypożyczenie chipa 
(karta SI) - 5 PN/osoba 

Opłata za zgubienie chipa - 250 
PLN 

Potwierdzanie PK 
Sport Ident Air+ (możliwość 
bezdotykowego potwierdzania PK) 

Strona zawodów  
www.akademickie2020.team360.pl/

       Parametry  tras 

Trasa                  Długość Liczba PK
AMWiM M   4,8              24
AMWiM K   4,0              18
Długa                4,9              24
Średnia               3,0              14
Krótka                1,5               9

      Kategorie
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3. Listę startową wszystkich zawodów ustalamy tak, aby w przeciągu 1 godziny na trasę zawodów wy-
ruszyło nie więcej, niż 150 zawodników.
4. W Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący, zawodnicy zobowiązani są z niego skorzy-
stać przed załatwianiem spraw w Biurze Zawodów. 
5. Podczas wizyty w Biurze Zawodów (odbieranie pakietów startowych) prosimy o założenie maseczek 
oraz o zachowanie bezpiecznych odstępów, podczas oczekiwania na swoją kolej.
6. Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane. 
7. Osoby startujące obowiązuje zachowanie należytej odległości od obsługi Startu. 
8. Obsługa Biura Zawodów oraz Startu będzie wyposażona w maseczki i jednorazowe rękawiczki. 
9. Uwaga !!! Zostań w domu, jeśli przebywasz w gospodarstwie domowym z osobą, u której stwier-
dzono zakażenie COVID-19 na mniej niż 10 dni przed uczestnictwem w zawodach. 
10. Zostań w domu, jeśli mieszkasz z osobą z grupy podwyższonego ryzyka (> 70 lat, przewlekła cho-
roba). 
11. Zostań w domu i zgłoś się do lekarza, jeśli masz którykolwiek z podanych objawów sugerujących 
zakażenie COVID-19 (gorączka >38 stopni Celsjusza, katar, kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej, 
zmęczenie, utrata smaku lub węchu, biegunka itp.). 
12. Weź ze sobą się jednorazowe chusteczki do nosa, środek odkażający, butelkę wody, maseczkę 
13. W drodze na zawody, w miarę możliwości, unikaj transportu publicznego. 
14. W Centrum Zawodów dostępna będzie pomoc ratowników medycznych. 
15. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, niniejszych zaleceń 
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.
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