55 Control Points Mass Start
Race
BIULETYN
Organizator: UKS Sparta Czyżowice
Obsługa zawodów:
Kierownik zawodów: Marek Kurasz,
Sędzia główny: Wacław Czerkawski,
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk,
Ranga zawodów: 8 etap Śląskiej Zimowej Ligi
Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident,
Baza zawodów: SP im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach 44-352 Czyżowice ul.
Wodzisławska 111 ( Lokalizacja na mapie )
Termin: 16 marca 2019, sobota
Rodzaj zawodów: długodystansowy bieg na orientację, start masowy w kategoriach A – C
Typu závodu: dlouhá trať s hromadným startem v kategoriích A - C
Program:
8:30 -09:45 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;
10:00 – start masowy kategorii A;
10:10 – start masowy kategorii B;
10:15 – start masowy kategorii C;
10:20 – start kategorii D;
ok. godz. 13 – planowane zakończenie.
Limit: meta do 12.45 dla wszystkich kategorii
Limit: doběh do cíle do 12:45 pro všechny kategorie
Teren: : charakteryzuje się małymi przewyższeniami w średnio przebieżnym lesie. W terenie
zawodów prowadzona jest intensywna gospodarka leśna. Dominującą formą terenu są niewielkie
jary.
Mapa: „Czyżowice – Leśniczówka II”, wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 2.5m,
autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień/wrzesień 2018 wg klucza ISOM 2017.
Nagrody: dyplomy + małe niespodzianki za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,
niespodzianki dla kategorii rodzinnej.
Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna;
Informacje: ptomekj@gmail.com, FACEBOOK

Kategorie wraz z przewidywanymi długościami tras:
Trasa

Długość trasy [km]

Ilość punktów

AM

13 – 15

55

BM

7 - 8,5

40 - 45

CM

5-6

25 - 30

DM

2,5 – 3

10 - 15

AK

9 – 10

45-50

BK

6 – 7,5

30 -40

CK

4-5

20 -30

DK

2,5 – 3

10 - 15

W kategorii D będzie dostępna prosta trasa na poziomie K/M12.
Trať kategorie D bude na úrovni HD12
Termin zgłoszeń: 11 marca (poniedziałek) do północy;
Přihlášky: do 11. března 23:59 (ti, kteří budou chtít zapůjčit čip, ať se přihlásí do 9. března)
Přihlášky na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5202
nebo na http://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=eventList
Wpisowe:
Kategorie A,B,C – 10zł
Kategoria D – 5zł
CHIPY / ČIPY
W kategorii A oraz B potrzebny będzie chip o większej pamięci niż 30CP. W związku z tym
osoby startujące w tych kategoriach z kartami SI 5 oraz 8 proszone są o zmianę kart na takie,
które umożliwią zapis większej liczby PK.
V kategoriích A a B je třeba mít čip o paměti větší než 30 kontrol. Prosíme proto zejména
závodníky, kteří používají čipy SI5 nebo SI8, aby si zajistili čip s větší kapacitou.
W związku z oczekiwaną sporą ilością zawodników bez odpowiedniego chipa, prosimy takie
osoby o wcześniejsze zgłoszenie (9 marca), abyśmy mogli przygotować odpowiednią ilość
kart SPORTident. Opłata za wypożyczenie – 3zł od karty SI, zgubienie karty – 200zł.
Protože očekáváme větší množštví závodníků, kteří nemají čipy s odpovídající kapacitou,
prosíme všechny, kteří budou chtít čipy zapůjčit, aby poslali přihlášky už 9. března.
Poplatek za zapůjčení čipu 3zl, za ztrátu bude účtováno 200 zl.

Uwaga:
Zgłoszenia po terminie tylko w przypadku posiadania wolnych map. Uczestnicy niepełnoletni,
startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły, muszą być pod opieką opiekuna i posiadać
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia.
Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Pozor:
Přihlášky po termínu pouze do počtu volných map.
Závodníci běhají na vlastní odpovědnost, za nezletilé děti ručí rodiče nebo jiná jimi pověřená
dospělá osoba.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!
Závody se konají za každého počasí !

