EuroMajówka
– zawody w biegu na orientację
Biuletyn informacyjny nr 1
Termín:

czwartek 1.05.2014r.

Miejsce:

Etap 1 - Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju - Jastrzębie-Zdrój
Etap 2 - Mistrzostwa Gminy Godów – Krostoszowice

Centrum zawodów:

8:00 – 13:00 Zespół Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul.11 Listopada 45
14:00 – 19:00 Kompleks Boisk „Orlik”, Krostoszowice, ul.Szybowa
w centrum zawodów, czynne od 8:00 do 10:00 i od 14:00 do 16:00

Biuro zawodów:
Organizatorzy:

UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój
Urząd Gminy Godów
Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Partnerzy:

MOSiR Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Śląski Związek Orientacji Sportowej

Komitet honorowy:

Pan Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów
Pani Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju
Pani Zofia Florek – Dyrektor MOSiR Jastrzębie-Zdrój
Pan Łukasz Garbacz – Prezes Śląskiego Związku Orientacji Sportowej

Ranga zawodów:

zawody zaliczane do Klubowego Pucharu Śląska (B-RTZ)
zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2014

Forma zawodów:

Etap 1 - Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju - sprint
Etap 2 - Mistrzostwa Gminy Godów – middle (bieg średniodystansowy)

System potwierdzeń:

sprint - elektroniczny SportIdent dla wszystkich kategorii
middle – SportIdent dla wszystkich kategorii sportowych i popularyzacyjnych,
papierowe karty startowe i perforatory w kategoriach dla mieszkańców Gminy Godów

Program zawodów:

8:00 – 9:30 przyjmowanie ekip przed biegiem sprinterskim
10:00 - start pierwszych zawodników w biegu sprinterskim
12:00 – podsumowanie wyników Klubowego Pucharu Śląska 2013
12:30 – dekoracja najlepszych zawodników Mistrzostw Jastrzębia-Zdroju
14:00 -15:30 przyjmowanie ekip przed biegiem średniodystansowym
16:00 - start pierwszych zawodników w biegu średniodystansowym
18:00 – podsumowanie wyników Euroregionalnej Ligi BnO 2013
18:30 - dekoracja najlepszych zawodników Mistrzostw Gminy Godów

Tereny:

SPRINT: Teren parkowo-leśny, o zróżnicowanej przebieżności, sporych jak na tego typu teren
przewyższeniach. Ostatnie oficjalne zawody rozegrane na tym terenie odbyły się w kwietniu
2013r. – Mistrzostwa Śląska w orientacji precyzyjnej Trail-O, w których wystartowało ok. 30
zawodników, oficjalne zawody w biegu na orientację natomiast ostatnio odbyły się tam w
kwietniu 2009r. i były to Mistrzostwa Śląska w sprincie.
MIDDLE: Teren leśny, o zróżnicowanej przebieżności, miejscami dużych przewyższeniach.
Nigdy nie był wykorzystywany do orientacji sportowej (zupełnie nowa mapa). Część zachodnią
stanowi zrekultywowana pokopalniana hałda, część zachodnią natomiast bukowy i mieszany
las, porastający głębokie jary. W część południowej znajduje się teren rekreacyjno-sportowy,
na który składają się obiekty sportowe „Orlik”, ekologiczna ścieżka edukacyjna, siłownia na
świeżym powietrzu oraz obiekty ośrodka jeździeckiego „Mustang”.

Mapy:

SPRINT: „Jastrzębie-Zdrój Park Zdrojowy“, skala 1:3000, E=2,5 m, aktualność kwiecień 2014,
aut. Rafał Mastela
MIDDLE:: „Krostoszowice” “, skala 1:10000, E=5 m, aktualność kwiecień 2014, aut. Jacek
Kozłowski – mapa wykonana w oparciu o dane skaningu laserowego LIDAR

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:
K10N, M10N, Rodzinna – trasy wyznakowane buźkami, OPEN
Dodatkowe kategorie w Krostoszowicach: OPEN G1 (dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z Gminy Godów)
OPEN G2 (dla dzieci klas IV-VII szkół podstawowych z Gminy Godów)
OPEN G3 (dla dzieci ze szkół gimnazjalnych z Gminy Godów)
OPEN G4 (dla pozostałych mieszkańców Gminy Godów)

Łączenie kategorii:
Przepisy:

Kategorie nie będą łączone.
Zawody rozgrywane wg przepisów BnO zatwierdzonych przez PZOS.

Zgłoszenia:

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 - opłata za wypożyczenie czipa wynosi 3 zł/os za 1 bieg (kara za zgubienie
czipa wynosi 150zł).

Termín zgłoszeń:

Do piątku 25.04.2014 g.23:59, po terminie zgłoszenia będą przyjmowane za dopłatą 5 zł za
bieg w kategoriach sportowych i 2 zł za bieg w kategoriach popularyzacyjnych - tylko do
wyczerpania wolnych materiałów startowych (mapy, czipy), również w dniu zawodów.

Opłaty startowe:

Uczestnicy kategorii dla mieszkańców Gminy Godów (OPEN G1-4) są zwolnieni z opłat startowych.
Uwaga! Za zgłoszonego, a nieobecnego zawodnika organizator będzie egzekwował od kierownika ekipy opłatę
stanowiącą 50% stawki podstawowej właściwej dla kategorii nieobecnego zawodnika.

Wyżywienie:

Istnieje możliwość zamówienia obiadu składającego się z dwóch dań w cenie 15zł.
Zamówienia wyłącznie mailem na adres: rafal@mastela.com do czwartku 24.04.2014r.

Nagrody

Na obu zawodach najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii sportowej otrzymają medale i
dyplomy. Dodatkowe dyplomy otrzymają zawodnicy z kategorii KM10-14, którzy zajmą
miejsca IV-VI. Trzej najlepsi zawodnicy w kategoriach dla mieszkańców Gminy Godów (OPEN
G1-4) otrzymają medale i dyplomy. Najlepsze kluby KPŚ 2013 i Euroligi 2013 otrzymają
puchary, najlepsi zawodnicy KPŚ 2013 trofea i dyplomy, a najlepsi zawodnicy indywidualnych
kategorii Euroregionalnej Ligi BnO 2013 otrzymają imienne puchary.

Osoby funkcyjne:

Kierownik zawodów: Rafał Mastela (kontakt: : rafal@mastela.com , tel. +48 668046915)
Sędzia Główny: Rafał Mastela
Budowniczy tras: E1 - Rafał Mastela, E2 – Jacek Kozłowski
Obsługa SportIdent: Marcin Leśnicki
Kierownik biura zawodów i biura obliczeniowego E2: Joanna Papszun
Kierownik startu: Tomasz Majda
Kierownik mety: Maria Sroczyńska

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).

Zawody zostały dofinansowane ze środków budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego

