
    Przedwiosenny bieg na orientację
          „Zorientowane Kozy 2019”

Regulamin zawodów w biegu na orientację „Zorientowane Kozy 2019”

1. Organizatorzy zawodów:

 Centrum Sportowo - Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy.

2. Zespół organizatorów:

 Kierownik zawodów: Konrad Hamerlak,
 Sędzia główny: Krzysztof Wojarski,
 Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski,
 Kierownik startu: Krzysztof Bodzek,
 Kierownik mety: Tomasz Witek,
 Biuro zawodów: Kamilla Wojarska.

 Informacja zawodów: Magdalena Duda, Krzysztof Świerkosz.

3. Cel zawodów:

 popularyzacja biegów na orientację wśród mieszkańców Gminy Kozy,
 promocja Gminy Kozy oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego,
 poszerzenie oferty nowych form rekreacji dostępnych w Kozach,
 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

4. Uczestnicy:

 zawody  ogólnodostępne  dla  wszystkich  lubiących  dobrą  zabawę  oraz  aktywny  sposób  spędzania
wolnego czasu.

5. Termin i miejsce zawodów:

 02-02-2018 r /sobota/ start godzina 11:00, miejsce: 43-340 Kozy, pl. ks. Karola Kochaja 1

6. Trasy i kategorie:

 A (długość ok. 3,1 km, 21 PK) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn,
 B (długość ok. 2,5 km, 19 PK) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet i mężczyzn,
 C (długość ok. 2,5 km, 19 PK) – możliwy start w zespołach 2-osobowych, z oddzielną klasyfikacją dla

kobiet, mężczyzn, zespołów mieszanych,
Trasa v kategorii B i C je stejná. 
Kategorie B je určena pro jednotlivce, kategorie C je určena pro dvojice - MM nebo MK nebo KK.  

 R (długość ok. 2,1 km 17 PK) – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12).
7. Mapa:

Przygotowana  według  międzynarodowych  standardów  map  do  biegów  na  orientację  uwzględniając  takie
obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie
dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Aktualność styczeń 2019.

8. System potwierdzeń:

 System SportIdent (chipy). 

Uwaga: kara za zgubienie chipa wynosi 150 zł
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9. Zasady rozgrywania zawodów:

 biorący  udział  w  zawodach  startują  w  swoich  kategoriach  w  odstępach  czasowych  zgodnie
z opublikowanymi przed zawodami na liście startowej minutach startowych,

 start  rozpoczyna się  o godz.  11:00 – jest  to minuta 00,minutę przed startem startujący otrzymuje
dokładną  mapę  terenu  z  zaznaczonymi  na  czerwono:  miejscem  startu  (trójkąt),  punktami
kontrolnymi(kółeczka), metą (podwójne kółeczko), oraz ewentualne obszary z zakazem wstępu (ukośne
linie),

 ze startu rusza się na sygnał sędziego w swojej minucie startowej,
 zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za pomocą

systemu SportIdent. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w tym celu w specjalną stację, do której
należy włożyć (przyłożyć) swój chip,

 trasa biegu między punktami kontrolnymi zależy od startującego, uczestnicy otrzymują mapę i sami
wybierają  kolejność  zaliczania  punktów  –  przestrzegając  przepisów  o  ruchu  drogowym,  zapisów
w regulaminie  zawodów,  zasad  bezpieczeństwa  i  zdrowego  rozsądku
jedná se o závod s volným pořadím kontrol

 punkty  kontrolne  są  oznaczone  w  terenie  biało-czerwonym  lampionem  rozmiarach  30  x  30  cm
i wyposażone w perforator,

 zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących
pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie
się  po jezdniach poza obszarami  oznaczonymi  znakiem drogowym D-40 „strefa  zamieszkania”  oraz
obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie
przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty,

 zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na mecie za
pomocą chipa i stacji SI,

 po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do biura zawodów w celu odczytania przebiegu trasy z chipa,
 zawodnicy, którzy korzystali z chipów organizatorów oddają je w biurze zawodów,
 klasyfikacja  wg  czasu  pokonania  trasy,  w  pierwszej  kolejności  startujący,  którzy  zaliczyli  wszystkie

punkty kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym 1-m punktem, 2-ma, itd.,
 limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 70 minut.

10. Zgłoszenia:

 zgłoszenia prosimy przysyłać poprzez formularz: http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos
přihlášky přes formulář http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos

 zgłoszenia najpóźniej do 27 lutego do północy. Po tym terminie zgłoszenia możliwe będą tylko w biurze 
zawodów w miarę dostępności dodatkowych map oraz za wyższą opłatą startową,
přihlášky do 27-02-2019 23:59, po termínu pouze na shromaždišti v den závodu jen do počtu volných
map za zvýšené startovné. 
terminowe zgłoszenie daje gwarancję wystartowania i otrzymania całego pakietu startowego,

 zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika lub nazwę zespołu, kategorię (wybór trasy).
11. Opłata startowa:

 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C
 10 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C(dotyczy dzieci i młodzież uczącą się do 18 lat)
 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12)
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12. Opłaty startowe płatne na konto:

 Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, 43-340 Kozy, pl. ks. Karola Kochaja 1.
Numer konta: 70 1240 4142 1111 0010 3777 7626
lub w dniu zawodów w kasie pływalni CSW w Kozach w wysokości:

 20 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C
 15 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C(dotyczy dzieci i młodzież uczącą się do 18 lat)
 20 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12)

W przypadku  wpłaty  na  konto  w  ostatnim  dniu  przed  zawodami,  w  biurze  zawodów  należy  przedłożyć
potwierdzenie wpłaty.

Závodníci z Čech a Slovenska mohou platit až v den závodu základní startovné bez přirážky.  

13. Lista startowa:

Lista zgłoszonych zawodników będzie umieszczona na stronie zawodów www.csw.kozy.pl najpóźniej 24 godziny
przed zawodami. W trakcie trwania zgłoszeń lista będzie systematycznie aktualizowana.

14. Komunikat techniczny:

 Komunikat techniczny dostępny będzie na stronie zawodów: www.csw.kozy.pl najpóźniej 1 marca 2019
r.  
Pokyny budou zveřejněny na stránkách www.csw.kozy.pl nejpozději 01-02-2019.

15. Wyniki:

 Wyniki pojawią się na stronie www.csw.kozy.pl do 48 godzin po zawodach.

Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.csw.kozy.pl nejpozději 48 po závodech. 

16. Klasyfikacja:

 Klasyfikacja  będzie  prowadzona  oddzielnie  dla  każdej  kategorii.  O  kolejności  w  klasyfikacji  będzie
decydowała  liczba  zaliczonych  punktów  kontrolnych,  a  następnie  czas  pokonania  trasy.
Výsledky budou vytvořeny pro každou kategorii zvlášť. O pořadí rozhoduje počet nalezených kontrol
a následně čas. 

17. Pakiet startowy:

 mapa dla każdego zawodnika,
 napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów.

18. Nagrody:

 dyplomy, medale i upominki dla zwycięzców poszczególnych kategorii A, B, C,
 medale dla wszystkich dzieci startujących w kategorii R,
 wszyscy  zawodnicy,  którzy  zostaną  na  zakończeniu  zawodów  wezmą  udział  w  losowaniu  nagród

ufundowanych przez naszych partnerów.
po vyhlášení výsledků proběhne ještě losování cen
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19. Program:

 9:00-10:30 praca biura i informacji zawodów   prezentace
 10:45 oficjalne otwarcie zawodów, odprawa techniczna    oficiální začátek závodů, úvodní informace
 11:00 start zawodników (interwałowy)   start 00
 13:30 podsumowanie i zakończenie zawodów  zakončení závodů

20. Zasady udziału w zawodach:

 złożenie kompletnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa,
 w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest

podpisaniem oświadczenia (w Biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,

 w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką
rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie
dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
každý  běží  na  vlastní  odpovědnost,  před  závodem  bude  třeba  vyplnit  a  podepsat  deklaracji
uczestnictwa, za děti do 16 let ručí rodič či jiná pověřená osoba, která podepíše připravený formulář 

21. Weryfikacja zawodników:

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani  w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji  zawodnicy
muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacone wpisowe.

22. Uwagi:

 organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
 w przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec

organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów,
 organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną, nie będzie zapewniona opieki lekarskiej,
 obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów,
 w sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego oraz kierownika zawodów,
 do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator,
 organizator  w  sytuacjach  nietypowych  bądź  nieuwzględnionych  w/w  regulaminie  zastrzega  sobie

prawo  do  własnej  interpretacji  oraz  oceny  zaistniałego  zdarzenia,  włącznie  ze  zmianą  powyższego
regulaminu.

23. Kontakt:

 sprawy organizacyjne: Magdalena Duda tel. 505 091 883, e-mail: info@csw.kozy.pl
 sprawy techniczne: Krzysztof Wojalski tel. 500 162 802, e-mail: kwojarski@gmail.com

CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE, 43-340 KOZY, PL. KS. KAROLA KOCHAJA 1

NIP 937-22-36-703 EMAIL: SEKRETARIAT@CSW.KOZY.PL TEL/FAX 033 817 57 40 LUB 505 091 883

mailto:info@csw.kozy.pl

