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Biuro Zawodów 
Centrum/biuro zawodów zlokalizowane jest obok bocznego boiska 
Drukarza Warszawa; niecałe 200 metrów od skrzyżowania ulicy 
Waszyngtona z Międzynarodową. Współrzędne: 52.241343, 
21.065568 

Biuro rozpoczyna pracę o godzinie 11.30 

 

Parking – nie ma miejsc parkingowych w bezpośredniej okolicy biura 
zawodów, ale można je znaleźć w odległości 100-200 metrów (ulica 
Międzynarodowa) 
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Organizator  

AZS Warszawa 

Stowarzyszenie Team 
360 Stopni 

Data i miejsce 
zawodów 
23.09.2021, Błonia Kamionkowskie, 
Warszawa 

Ranga i forma 
zawodów 
Akademickie Mistrzostwa Warszawy 
i Mazowsza w BnO 

Zawody otwarte, popularyzacyjne 

Zespół organizatorów 
Kierownik zawodów - Igor Błachut 

Sędzia Główny – Ilona Śliwczyńska 

Budowniczy tras – Igor Błachut 

Sędzia Startu – Hanna Kamińska-
Socha 

Start 
Minuta „0” – czwartek, 23.09.2021, 
godzina 12.00. Ostatni zawodnicy 
mogą ruszyć na trasę o godzinie 
15.00 

Zakończenie 
Około 15.30 w centrum zawodów

Komunikat Techniczny
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Mapa i teren 

Teren o charakterze parkowym; w zdecydowanej większości otwarty     
i pozwalający na poruszanie się z dużą prędkością. Sporadycznie 
obszary zadrzewione. Fragmenty mapy to teren zabudowy                     
o charakterze osiedlowym. 

Mapa “Park Skaryszewski – Błonia Elekcyjne”; skala 1:4000, 
aktualizacja – lato 2020, autor – Andrzej Magier. 

Kategorie i parametry tras 

AMWiM – Kobiety – 3,5 km, 21 PK 

AMWiM – Mężczyźni – 4,1 km, 24 PK 

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 – 4,1 km, 22 PK  

Średnia – 3,0 km, 16 PK 

Krótka – 1,4 km, 12 PK 
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Zgłoszenia 
Do środy przed zawodami 
(22 września) do godziny 12.00 
poprzez formularz zgłoszeniowy na 
stronie zawodów (http://
www.akademickie2021.team360.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  
http://
www.akademickie2021.team360.pl/ 

Wyniki 
https://center.sportident.com/results/
orienteering/team-360-stopni/2021/
akademickie-mistrzostwa-warszawy-
i-mazowsza-21/overview/1 
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