
    EuroMajówka 2016   
  – zawody w biegu na orientację  

 

 

Biuletyn informacyjny nr 1 
 

Termín:    Sobota 7.05.2016r.  
 

Miejsce:    Jastrzębie-Zdrój, Osiedle Arki Bożka  
 

Centrum zawodów:  Hala Sportowa "Omega", Jastrzębie-Zdrój, ul.Harcerska 14b 
 

Sekretariat:  w centrum zawodów, czynny od 9:00 do 11:30  
 

Organizatorzy:  UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój, MOSiR Jastrzębie-Zdrój, Zarząd Osiedla Arki Bożka    
   Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju 
   

Komitet honorowy:  Pani Zofia Florek  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji     
   Pani Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju 

Pan Łukasz Garbacz – Prezes Śląskiego Związku Orientacji Sportowej 
Pan Szymon Klimczak - Przewodniczący Osiedla Arki Bożka, Radny Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Pan Artur Tomanek - Dyrektor SP 10 w Jastrzębiu-Zdroju            

    

Ranga zawodów:  zawody popularyzacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Biega z Mapą 2016 
   zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2016 
 

Forma zawodów:  wydłużony bieg sprinterski  
 

System potwierdzeń:  elektroniczny SportIdent dla wszystkich kategorii  
 

Program zawodów:  9:00 – 10:00 przyjmowanie ekip startujących w kategoriach sportowych 
   9:00 – 11:30 przyjmowanie uczestników startujących w kategoriach OPEN i Rodzinnej 

10:30 - 12:00 - interwałowy start zawodników  
ok.13:00 - dekoracja najlepszych zawodników EuroMajówki 2016 
 

Tereny: Teren osiedlowo-leśny, o sporych jak na tego typu miejsce przewyższeniach, bardzo dobrej przebieżności. 
Sporą część mapy zajmują tereny przyszkolne, sportowe i rekreacyjne - stadion, skatepark, place zabaw 

 

Mapa:  „Jastrzębie-Zdrój Stadion“, skala 1:4000, E=2 m, aktualność maj 2016, aut. Rafał Mastela - mapa 
wykonana na bazie mapy "Jastrzębie-Zdrój Osiedle Arki Bożka" aut. J.Kozłowski z 2015r. 

 

Kategorie sportowe:  K10, K12, K14, K16, K18, K21, K35, K45, K55 – kategorie kobiece 
  M10, M12, M14, M16, M18, M21, M35, M45, M55, M65 – kategorie męskie 
 

Kategorie popularyzacyjne:  Rodzinna U10 (rodziny z dzieckiem do lat 10),  
   Rodzinna Open (rodziny bez dziecka do lat 10) 
   OpenMix (duety i większe niespokrewnione grupy) 
 

Zgłoszenia:  a) drogą mailową - na adres rafal@mastela.com . W zgłoszeniu należy podać:  
nazwisko i imię zawodnika, kategorię, reprezentowany klub/szkołę, rok urodzenia, numer licencji sportowej (w 
przypadku zawodników zrzeszonych w PZOS), numer czipa lub chęć jego wypożyczenia - (kara za zgubienie 
czipa  wynosi 120zł)  
b) na miejscu - tylko do wyczerpania wolnych elektronicznych kart pomiaru czasu (czipów) - wypożyczenie 
czipa za okazaniem i pozostawieniem dowodu tożsamości przez osobę dorosłą - kara za zgubienie czipa  
wynosi 120zł, po wyczerpaniu czipów - możliwy start tylko w kategoriach popularyzacyjnych z potwierdzaniem 
na papierowych kartach startowych  
 

Termín zgłoszeń: Do środy 4.05.2016r. g.23:59,  
 

Opłaty startowe: brak 

 

Nagrody Dyplomy i medale - 3 najlepsi zawodnicy/drużyny w poszczególnych kategoriach oraz wszystkie dzieci w 
kategoriach Rodzinnych 

 

Osoby funkcyjne: Kierownik zawodów: Rafał Mastela (kontakt: : rafal@mastela.pl , tel. +48 882028367) 
   Sędzia Główny i Budowniczy Tras: Rafał Mastela 
   Obsługa SportIdent: Łukasz Garbacz 

Sekretariat: Anna Kołeczko 
 

Bezpieczeństwo: Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW i startują na własną odpowiedzialność – 
zawodników z klubów sportowych obowiązują ważne badania lekarskie (odpowiadają kierownicy ekip), od 
zawodników indywidualnych oraz reprezentantów szkół wymagane będzie oświadczenie o dobrym stanie 
zdrowia, pozwalającym na udział w zawodach (w przypadku nieletnich oświadczenie rodzica lub prawnego 
opiekuna – odpowiadają opiekunowie). 

 

Informacje:  www.orienteering.mastela.pl  

  

http://www.mosir.jastrzebie.pl/kompleks-sportowy-omega,118,ob6,art.html
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