50 Control Points Mass Start Race
ROZPIS
Organizátor: UKS Sparta Czyżowice przy pomocy ŚZOS
Ředitel závodu: Marek Kurasz,
Hlavní rozhodčí:Wacław Czerkawski
Stavitel tratí: Tomasz Jurczyk,
Závody jsou započítávány do: regionalnej A-RTZ, Slezské zimní ligy
Způdob ražení: SPORTident, organizátor zapůjčí čipy těm, co nemají ( je třeba to uvést v přihlášce)
Shromaždiště: Rancho Western, 44-352 Czyżowice ul. Bełsznicka 29b, MAPA
Datum: 17 března 2018, sobota
Klasifikace závodů: závod na dlouhé trati s hromadným startem sportovních kategoriích
Program:
8:30 -09:45 – prezentace;
10:00 – start kategorie A;
10:05 – start kategorie B;
10:10 – start kategorie C;
10:15 – start kategorie D;
okolo 13 hodin – zakončení
Teren: je charakteristický středně velkými převýšeními (210-290 m.n.m.) v lese se středě dobrou
průběžností. V terénu jsou zvláště rýhy, kupky, malé nosy.
Mapa: „Szwajcaria Czyżowicka”, měřítko 1:10000, E=5m, autor – Tomasz Jurczyk, stav srpen 2016
ISOM 2000. [stara mapa]
Ocenění: diplomy pro I-III místo ve všech kategoriích, drobné odměny pro účastníky kategorie R.
Informace:
ptomekj@gmail.com,
přihlašovací formulář
FACEBOOK

Kategorie:
V rámci Slezské zimní ligy budou klasifikování závodníci trasách A,B,C. Zároveň se poběží
Mistrzostwa Śląska v orientačním běhu na dlouhé trati. (pro všechny závodníky z Polska i
zahraničí) závodníci různých kategorií budou závodit na stejných tratích. Rozdělení kategorií
ukazuje následující tabulka.
Trasa

Kategorie

Długość trasy [km]

Ilość punktów

AM

M18, M21, M35

12,2

50

BM

M16, M45, M55, OPEN

8,4

39

CM

M65, OPEN

5,7

29

DM

OPEN

2,4

10

AK

K18, K21

9,3

42

BK

K16, K35, K45 , OPEN

7,7

36

CK

K55, OPEN

5,2

24

DK

OPEN

2,4

10

V případě, že se do dané kategorie přihlásí málo závodníků, může organizátor kategorie sloučit.
Kategorie B-OPEN, C-OPEN je vytvořena pro závodníky, kteří si netroufají na běh v kategorii, která
přísluší jejich věku. Pro ty, kdo se naopak cítí, je možné běhat v kategorii těžší.
Termín přihlášek: 12 března (pondělí ) do půlnoci;
Přihlášky: přes přihlašovací formulář
http://www.orientharper.pl/?page=competition&action=competition&id=201
Startovné:
Kategorie A,B,C – 10zł, Kategoria D – 5zł
Čipy:
V kategoriích A a B je třeba mít čip s pamětí, na více než 30kontol. Prosíme proto, aby závodníci v
těchto kategoriích, kteří mají nevyhovující čipy SI 5 či 8, si zajistili takové čipy, které jsou schopny
zápisu většího množství kontrol.
V souvislosti s tím prosíme všechny osoby, které budou chtít půjčit odpovídající čip, aby se
přihlásili už do 9. března. Potřebujeme v předstihu připravit větší množství vhodných čipů.
Poplatek za zapůjčení čipu – 3zł, ztráta – 200zł.
Uwaga:
Startovné pro osoby přihlášené po termínu se zvyšuje o 50%. V případě nepřítomnosti přihlášeného
závodníka bude účtován poplatek 50%. Tento poplatek bude požadováno od vedoucího klubu, trenéra
nebo vedoucího skupiny.
Za nezletilé závodníky musí odpovídat dospělá osoba, která má svolení jejich zákonných zástupců.
Dospělí závodníci startují na vlastní nebezpečí,
Závody proběhnou za každého počasí.

