
MISTROVSTVÍ SLEZSKA
V ORIENTAČNÍM BĚHU 

NA KLASICKÉ TRATI

ROZPIS 

Organizátor: UKS Sparta Czyżowice za pomoci ŚZOS

Organizační výbor:
Ředitel závodu: Marek Kurasz,
Hlavní rozhodčí: Wacław Czerkawski,
Stavitel tratí: Tomasz Jurczyk,

Způsob ražení: elektronický SPORTIDENT, v případě zájmu organizátor půjčuje SI karty nebo čipy

Centrum závodu: Szkoła podstawowa nr 2, Leśna 46, 44-350 Gorzyczki ( Poloha na mapě )

Datum konání:  neděle, 1. října 2017

Druh závodu:  závod v orientačním běhu na klasické trati, start intervalový

Program: 
8:30 -10:00 – prezentace 
10:30 – start 00
kolem 14:00 - zakončení

Ukázky mapy:

https://goo.gl/maps/C3pSfdDKG3E2


Kategorie: 
ženské – K-10N, K-12 A/B, K-14 A/B, K-16, K-18, K-20, K21-, K35-, K45-, K55-; 
mužské – M-10N, M-12 A/B, M-14 A/B, M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-,M55-,M65-; 
A –závodní kategorie pro pokročilé
B – amatérská kategorie pro začínající děti
N – fáborkovaná trasa

Popularizační kategorie, do kterých je možné se přihlásti v den závodu: 
KM10R (odpovídá českému HDR), OPEN ( odpovídá českému P).  

Bude-li v nějaké kategorii přihlášeno málo závodníků, může organizátor sloučit kategorie. 

Termín přihlášek: 24 září 2017 (neděle) do 23:59

Přihlášky: čeští závodníci se přihlašují přes e-mail: ptomekj@gmail.com

Startovné:
Kategorie startovné

KM-10N, KM10R,OPEN 10zł

KM-12 – KM-16 15zł

KM-18 i STARSI 20zł

Poplatek za zapůjčení čipu – 3zł,  za ztracený  – 200zł. V případě nepřítomnosti přihlášeného závodníka účtuje
organizátor 50% startovného. Poplatek za objednané čipy je třeba uhradit v plné výši. 

Teren: les se středně dobrou průběžností a malým převýšením. Dominujícím terénním tvarem jsou nevelké 
rokle a v severozápadní části mrtvá ramena řeky. Terén nebyl nikdy zmapován. 
Mapa: „Kolonia Fryderyka” (nová), celobarevná, měřítko 1:10000, ekvidistance 2.5m, 
autorem mapy je Tomasz Jurczyk, stav - srpen 2017, kresleno v mapovém klíči ISOM 2000.

Ceny: diplomy – za  I – VI místo w kategoriích KM12A – KM14A a I-III w ostatních kategoriích
medaile za  I-III všech kategoriích, překvapení pro kategorii KM10R. 

Výhody pro účastníky: mapa, v cíli voda, v případě potřeby lékařká pomoc a pojištění NNW

Informacje: http://mistrzostwa.keep.pl, ptomekj@gmail.com 

Pozor: 
Osobám, které se přihlásily po termínu (24.09.) bude startovné navýšeno o 50%. Dodatečné přihlášky jsou 
možné jen do počtu volných map. V případě nepřítomnosti přihlášeného závodníka účtuje organizátor 50% 
startovného. Poplatek za objednané čipy je třeba uhradit v plné výši. Poplatek bude požadován  od vedoucího 
klubu, trenéra nebo neregistrovaného závodníka. 
Dospělí závodníci běží na vlastí odpovědnost, za nezletilé závodníky odpovídá dospělá osoba která je 
doprovází a má svolení  jejich rodičů či zákonných zástupců.
                             
Závody proběhnou za každého počasí !

http://mistrzostwa.keep.pl/

