
KOP 2019
Middle, krátká trať

www.kop.dz.pl

1 Termin 22 kwietnia 2019 / 22 duben 2019 (Poniedziałek Wielkanocny /Velikonoční Pondělí)
 
2 Miejsce Píšť parking przed basenem / Píšť Parkoviště koupaliště 
49.9769272N, 18.1855356E
 
3 Start interwałowy od ok 11.00 / intervalový od cca 11:00

  Biuro zawodów czynne od 9:30 do 10:30 /  Prezentace 9.30 - 10.30

4 Kategorie                 

AK (kobiety)– najtrudniejszy 4 km (nejtěžší, 4 km)
AM (mężczyźni) - najtrudniejszy 4 km (nejtěžší, 4 km)
BK (kobiety) – średnia 3 km (středně těžká, 3 km)
BM(mężczyźni) – średnia 3 km (středně těžká, 3 km)
C – trasa dla dzieci, rodzin i całkowicie początkujących zawsze wzdłuż wyraźnych linii w lesie typu 
ścieżki, granice kultur (Trasa pro děti, rodiny a úplné začátečníky, jednodušší, navržena tak, aby se 
začátečníci naučili chodit lesem podél výrazných lini), 2 km

5 Mapa 
  Píšťský les kwiecień, duben 2018 1:10.000 e: 5m
(mapa wg standardów IOF autor Krzysztof Masny program Open Orienteering Mapper 0.5.0)
  teren leśny z licznymi dolinami i jarami  / les s četnými údolíčky a rýhami

6 Zgłoszenia 
Zgłoszenia do 15 kwietnia 2019 do godziny 24.00 na adres kmasny@poczta.fm
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, klub lub organizację i kategorię.
      Z powodu ograniczonej ilości map, drukowanych na konkretną ilość zawodników, organizator 
nie zapewnia ewentualnej możliwości zgłoszenia po terminie większej ilości osób.
Přihlášky: do 15 duben 2019 do 24,00 email kmasny@poczta.fm
W přihlášku prosim o jméno a příjmení, skupina a kategorie 
   Vzhledem k omezenému množství map vytištěné na určité množství soutěžící, pořadatel 
neposkytuje žádné možnosti po uplynutí lhůty podání většího množství lidí.

7 Wpisowe 
Członkowie MOV i BFM za darmo, reszta 20 Kč/3 zł
Členové MOV a BFM zdarma, ostatní 20 Kč.

8 Opisy i potwierdzenie Popisy a ražení:
Potwierdzenia na kartach starowych, opisy punktów dostępne na starcie
Ražení kleštěmi do papírových průkazek. Popisy budou k dispozici na startu

9 Nagrody / cena
  nagrody dla zwycięzców, w miarę możliwości organizatora ceny pro vítěze, pokud možno 
organizátor



10 Informacje

  Zawody popularyzacyjne i treningowe. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  Osoby niepełnoletnie proszone są o pisemną zgodę opiekuna. 
  Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 
  Organizator nie zapewnia folii ochronnych na mapę. 
  W centrum zawodów nie ma toalet ani bieżącej wody.
  Za rzeczy pozostawione w centrum zawodów organizator nie odpowiada.
  

Soutěž školení a popularizace. 
Soutěžící začít na vlastní zodpovědnost. 
Nezletilí se požaduje písemný souhlas zákonného zástupce. 
Soutěž se bude konat bez ohledu na počasí.

11 Uwaga!

  Podczas zawodów zakazane jest przebieganie przez tereny zaznaczone jako nie do przejścia, 
prywatna własność, pola uprawne, a także oczekuje się od zawodników zachowania kultury i 
stosowania fair play.


