
IV EuroMajówka 
  závody v orientačním běhu AD 2017 

Rozpis
Termín:  Pondělí  1. května 2017

Místo: Jastrzębie-Zdrój:  1. etapa - Park Zdrojowy, 2. Etapa-  Osiedle Bogoczowiec

Centrum: Koupaliště "Zdrój" , Jastrzębie-Zdrój, ul.Witczaka 7  - 49°57'08.3"N 18°34'00.5"E

Prezentace: v centru závodů, od 8:00 do 9:30 a od 11:30 do 12:30

Hlavní organizátor: Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Spoluorganizátoři: UKS Słoneczko Żory 
MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Čestní hosté: Paní Barbara Tetla-Gruszczyk – ředitelka ZSZ - Jastrzębie-Zdrój
Paní Zofia Florek – ředitelka MOSiR -Jastrzębie-Zdrój
Pan Łukasz Garbacz – předseda UKS Słoneczko Żory

Ranking : závody jsou započítávány do žebříčku Euroregionální ligy OB 2017

Klasifikace závodů: Dvouetapové závody -  o konečném výsledku rozhoduje součet časů. 
1. etapa – sprint v lese a parku 
2. etapa –  sprint  v lese a na sídlišti

Ražení: elektronické SI, pro všechny kategorie

Program závodů: 8:00 – 9:30 prezentace týmů před etapou E1
10:00 - start 00 etapy E1
11:30 -12:30  prezentace týmů před etapou E2
13:00 - start 00 etapy E1
15:00 – vyhodnocení výsledků Euroligy 2016
15:15 – vyhlášení nejlepších závodníků EuroMajówki 2017

Terény: Park  Zdrojowy:  Les a  lázeňský  park  s  malým množstvím budov,  který  je  charakterizován
nezanedbatelným převýšením, velmi dobrou průběžností a hustou sítí cest. Část terénu bude
použita poprvé v historii ( nová část mapy). 
Osiedle  Bogoczowiec: Les  a  sídliště,  s  nezanedbatelným  převýšením,  velmi  dobrou
průběžností. Dna zalesněných roklí jsou místy pokryty blátem. Terén je použit poprvé v historii
(úplně nová mapa). 

Mapy: Park Zdrojowy: „Jastrzębie-Zdrój Park Zdrojowy“ dle mapového klíče ISSOM 2007, měřítko
1:4000, E=2,5 m, aktualizace duben 2017, mapoval Rafał Mastela
Osiedle Bogoczowiec:: „Jastrzębie-Zdrój Bogoczowiec” dle mapového klíče ISSOM 2007,
měřítko 1:4000, E=2,5 m, aktualizace podzim 2016, mapoval Jacek Kozłowski – nová mapa 

Sportovní kategorie : K10, K12, K14, K16, K18, K21, K35, K45, K55 – ženské kategorie
 M10, M12, M14, M16, M18, M21, M35, M45, M55, M65 – mužské kategorie

Popularizační kategorie: RODZINNA (HDR) – trasa nebude v terénu nijak vyznačena 
OPEN (P)



Pravidla: Soutěží se dle pravidel orientačního běhu schválených PZOS.
 
Přihlášky: Emailem na adresu rafal@mastela.pl . Do přihlášky napište:  

jméno  a  příjmení  závodníka,  kategorii,  klub  nebo  školu,  rok  narození,  číslo  čipu  nebo
požadavek na jeho zapůjčení – poplatek za zapůjčení čipu nebo karty činí 4 zł za osobu na
celé závody, bez ohledu na počet startů. Při ztrátě čipu závodník zaplatí 150zł, při ztrátě karty
50zł.

Termín přihlášek: Do úterý  25.dubna 2017 do 23:59. Přihlášky po termínu budou přijaty s doplatkem  5 zł ve
sportovních  kategoriích  a  2  zł  v  popularizačních  kategoriích  –  pouze  do  vyčerpání
volných map a čipů, také v den závodů. 

Vklady:

EuroMajówka – 1.05.2017  

Kategorie

OPEN
Rodzinna    

Sportovní kategorie započítávané do Euroligy OB

KM10-14 KM16-18, 65 KM21-55

Pro startující pouze v jedné etapě       7,00 zł       7,00 zł     9,00 zł     12,00 zł 

Pro startující v obou etapách (poplatek za obě etapy)     12,00 zł     12,00 zł     16,00 zł     20,00 zł 

Pozor!  Za přihlášeného ale nepřítomného závodníka závodníka, zaplatí  vedoucí skupiny 100% vkladu příslušejícího
dané kategorii. 

Ceny Trofej –  pro vítěze s nejlepším součtem časů z obou kategorií
Medaile, diplomy a drobné upomínkové předměty – všechny děti v kategorii HDR, v ostatních
kategoriích tři nejlepší závodníci. 
Euroliga 2016 – poháry – tři nejlepší kluby a tři nejlepší závodníci v jednotlivých individuálních
kategoriích Euroligy 2016 

Pořadatelé: Ředitel závodu: Rafał Mastela (kontakt: : rafal@mastela.pl , tel. +48 882028367)
Hlavní rozhodčí: Jan Zdanowicz 
Obsluha SI: Łukasz Garbacz
Stavitel trati: Rafał Mastela
Sekretariát: Joanna Papszun
Vedoucí startu: Tomasz Majda
Vedoucí cíle: Maria Marszałek
Pomocní rozhodčí: Aleksander Mencel, Jarosław Borgiel, Łukasz Kołeczko, 

   Waldemar Marszałek

Bezpečnost: Závodníci  závodní  na  vlastní  nebezpečí,  případné  pojištění  si  zajišťuje  každý  sám.  Za
nezletilé děti zcela odpovídají vedoucí skupin nebo jejich zákonní zástupci. 

Informace: www.euroliga.mastela.pl 
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