
Komunikat techniczny. 

EuroMajówka 2016 - Jastrzębie-Zdrój, 7.05.2016r. 

 

Zaktualizowany program: 11:00 - 13:30 - praca sekretariatu (hol Hali Omega, Jastrzębie-Zdrój, ul.Harcerska 14b) 
   12:30 - 14:00 - interwałowy start zawodników (interwał w kategoriach = 1 min.) - boczne boisko przy bieżni Stadionu Miejskiego 
   15:00 - Ceremonia zakończenia - wręczenie medali i dyplomów oraz losowanie nagród - Hala Omega 
 
Parkowanie:  Do dyspozycji uczestników mnóstwo miejsc parkingowych za halą oraz przy Urzędzie Miasta.   
 
Szatnie:   Przebierać można się na trybunach Hali Omega lub w kilku dostępnych szatniach na I piętrze hali. 
 
Toalety, WC:  Na parterze Hali Omega. 
 
Organizacja startu:  Strefa startu, która znajdować się będzie na bocznym boisku przy bieżni Stadionu otwarta będzie od godz. 12:00 - prosimy 
   wcześniej nie schodzić na bieżnię ze względu na przeprowadzany tam VIII Jastrzębski Test Coopera (3 tury od 10:00 - zapraszamy 
   do ewentualnego udziału - więcej informacji na stronie intrnetowej MOSiR Jastrzębie-Zdrój).  
   Start składa się z 3 boksów:  w pierwszym sprawdzenie nr czipa + CLEAR (czyszczenie karty), w drugim CHECK, z trzeciego - START 
   dobieg do map: 50 m - mapy znajdują się w tunelu Stadionu, nie będą zabezpieczone przed wilgocią - będą dostępne folie. 
 
Opisy punktów kontrolnych: Wyłącznie na mapach. 
 
Organizacja mety:  Bezpośrednio po przybiegnięciu na metę następuje sczytanie czipa. 
   Mapy będą odbierane na mecie - opiekunowie grup będą otrzymają je po 14:00. 
   Na mecie znajduje się woda do picia w kubkach oraz punkt pierwszej pomocy medycznej. 
 
Parametry tras:  Trasa A:  9 PK 1,7 km kategorie: Rodzinna, K10, M10, K12, M12 
(liczone w linii powietrznej Trasa B:  17 PK 2,5 km kategorie: OpenMix, K14, M14 
- nie uwzględniają obiegania) Trasa C: 17 PK 3,1 km kategorie: K16, M16, K45+, M45, M55+ 
   Trasa D:  19 PK 3,7 km kategorie: K18, M18, K21/35, M21, M35 
   Przewidywane czasy zwycięzców dla kategorii z tras B,C,D: 20-30 min., z trasy A: 15-20 min. 
 
DEKALOG UCZESTNIKA czyli uwagi ogólne: 
 
1. Korzystamy z gościnności MOSiR Jastrzębie-Zdrój i dlatego stosujemy się do zaleceń gospodarza obiektów:  
 a) w Hali Omega obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na płytę boiska oraz płytę do gry w  
 tenisa stołowego 
 b) na Stadionie obowiązuje zakaz wchodzenia na płytę boiska 
 c) dobieg od ostatniego punktu kontrolnego (100) do mety odbywa się po bieżni wokół boiska wg  
 załączonego obok schematu:  
 d) dbamy o czystość i porządek 
 
2. Teren zawodów nie jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Co prawda nie ma konieczności pokonywania 
żadnej ulicy, ale przebiegi mogą prowadzić przez parkingi i drogi dojazdowe do posesji - prosimy o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym - pieszy 
(biegacz) NIE MA PIERWSZEŃSTWA PRZED SAMOCHODEM! 
 
3. Obowiązuje zakaz przeskakiwania murów i ogrodzeń oznaczonych na mapie grubą czarną linią oraz przebiegania przez tereny prywatne i rabaty kwiatowe 
wykreślone kolorem oliwkowym. Przypominamy również o zakazie wbiegania na płytę boiska. Złamanie tych zakazów skutkuje dyskwalifikacją. 
 
4. Osoby indywidualne wypożyczające czipy (elektroniczne karty startowe), nie będące zarejestrowanymi zawodnikami, zobowiązane są pozostawić  w zastaw 
dokument tożsamości i podpisać oświadczenie, zgodnie z którym zobowiązują się do uregulowania równowartości zgubionego czipa (50-120zł w zależności od 
modelu).  
 
5. W razie awarii stacji na punkcie kontrolnym zawodnik potwierdza obecność na nim perforatorem w dowolnym miejscu na mapie - warunkiem zaliczenia tego 
punktu jest zgłoszenie tego faktu sędziemu tuż po przybiegnięciu na metę. 
 
6. Osoby niepełnoletnie, nie będące zarejestrowanymi w ŚlZOS lub PZOS zawodnikami, startują za pisemną zgodą rodziców - za grupy zorganizowane 
odpowiadają opiekunowie, natomiast dla niepełnoletnich startujących indywidualnie zgody wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w zawodach będą przed biegiem do podpisu przez rodziców/opiekunów w sekretariacie zawodów.  
 
7. Start osób zgłoszonych w dniu zawodów możliwy będzie tylko w razie posiadania przez organizatora wolnych czipów - do ich wyczerpania. 
 
8. Po zakończeniu wręczania nagród dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach odbędzie się krótkie losowania 4 cennych voucherów na udział w 
Cieszyńskim Rajdzie Przygodowym, który rozegrany zostanie w dniach 18-19.06.2016r. - nagrody ufundował organizator rajdu - Silesia Adventure Sport. 
 
9. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. 
 
10. Wszelkie wypadki, zdarzenia i zagrożenia należy zgłaszać Kierownikowi Zawodów na nr tel. 882-028-367 (numer znajduje się na mapie w prawym górnym 
rogu).  
 
 
 
 

Życzymy udanej zabawy i zdrowej rywalizacji! 


