Lato z Jedynką
Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego
w średniodystansowym biegu na orientację
Biuletyn informacyjny nr 1
Termín:

Niedziela 28.06.2015r.

Miejsce:

Studzionka, pow. pszczyński, woj. śląskie

Centrum zawodów:

Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 3

Sekretariat:

w centrum zawodów, czynne od 8:00 do 10:00

Organizatorzy:

Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Studzionce
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój

Partnerzy i sponsorzy:

Śląski Związek Orientacji Sportowej
Urząd Miasta Pszczyna
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Nadleśnictwo Kobiór
Carbo Asecura S.A. - Tychy
WM Plus Sp. z o.o. - Studzionka

Komitet honorowy:

Pan Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego
Pan Dariusz Zuber - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Pan Jacek Indeka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Studzionce
Pan Łukasz Garbacz – Prezes Śląskiego Związku Orientacji Sportowej

Ranga zawodów:

zawody zaliczane do Klubowego Pucharu Śląska (B-RTZ) i Euroregionalnej Ligi BnO 2015

Forma zawodów:

zawody indywidualne, dzienne, jednoetapowe- middle (bieg średniodystansowy)

System potwierdzeń:

elektroniczny SportIdent dla wszystkich kategorii

Program zawodów:

8:00 – 10:00 przyjmowanie ekip
10:30 - start pierwszych zawodników
13:00 - dekoracja najlepszych zawodników Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego

Opis terenu zawodów:

Teren leśny, praktycznie płaski, o bardzo ubogiej sieci dróg i ścieżek, z dużą ilością suchych i
wypełnionych wodą rowów oraz świeżymi porębami, miejscami dużych rozmiarów. Przebieżność
zróżnicowana – w porze letniej, w południowej część lasu występują wysokie trawy spowalniające
bieg i utrudniające widoczność poszycia, na którym leżą połamane gałęzie oraz wystające pnie i
korzenie - prosimy zachować ostrożność przy przebieganiu przez tego typu teren. Las będzie
wykorzystany do orientacji sportowej po raz pierwszy w historii (zupełnie nowa mapa).

Mapy:

„Studzionka - Czarne Doły“, skala 1:7500, E=2 m, aktualność maj 2015, aut. Jacek Kozłowski –
nowa mapa wykonana w oparciu o dane skaningu laserowego LIDAR i ortofotomapę

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 wstążkami, OPEN

Przepisy:

Zawody rozgrywane wg przepisów BnO zatwierdzonych przez PZOS.

Zgłoszenia:

Drogą mailową na adres rafal@mastela.pl . 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 (kara za zgubienie czipa wynosi 50150zł w zależności od modelu).

Termín zgłoszeń:

Do poniedziałku 22.06.2015 g.23:59, po terminie zgłoszenia będą przyjmowane za zwiększoną
opłatą - tylko do wyczerpania wolnych materiałów startowych (mapy, czipy), również w dniu
zawodów.

Opłaty startowe:

Kategorie

Lato z Jedynką 2015

OPEN
Rodzinna
KM10R

Kategorie sportowe, klasyfikowane w Klubowym
Pucharze Śląska i Euroregionalnej Lidze BnO

KM10-14

KM16-18, 65

KM21-55

Wysokość opłaty startowej przy zgłoszeniu do 22.06.2015r.

6,00 zł

6,00 zł

8,00 zł

12,00 zł

Zwiększona opłata startowa przy zgłoszeniu po 22.06.2015r.

8,00 zł

9,00 zł

12,00 zł

18,00 zł

Preferencyjna opłata dla zarejestrowanych zawodników z
klubów ŚlZOS z opłaconą składką za rok 2015

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

8,00 zł

Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego, którzy dokonają zgłoszenia do 22.06.2015r. będą zwolnieni z opłat startowych (prosimy
zaznaczyć ten fakt przy zgłoszeniu) - wnoszą jedynie opłatę w wysokości 3 zł za sprowadzenie i wypożyczenie
elektronicznej karty startowej jeśli nie posiadają własnej.
Uwaga! Za zgłoszonego, a nieobecnego zawodnika organizator będzie egzekwował od kierownika ekipy opłatę stanowiącą
100% stawki właściwej dla kategorii nieobecnego zawodnika, a w przypadku mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego karna
opłata w takim przypadku wyniesie 4 zł (koszt przygotowania materiałów startowych)

Świadczenia:

Każdy zawodnik otrzyma mapę, wodę do picia i pomoc medyczną na mecie, możliwość
przebrania się oraz korzystania z toalet w centrum zawodów.

Nagrody:

Medale – trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
Dyplomy i drobne upominki - w kategoriach Rodzinnej, - wszystkie dzieci, w KM10N oraz KM1014 do szóstego miejsca, w pozostałych kategoriach trzech najlepszych zawodników.

Osoby funkcyjne:

Kierownik zawodów: Waldemar Marszałek (tel. +48 784 056 094)
Z-ca kierownika zawodów: Aleksandra Kost (Tel. +48 604 371 921)
Sędzia Główny: Rafał Mastela
Budowniczy tras: Rafał Mastela
Obsługa SportIdent: Piotr Drągowski

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

Zawody zostały dofinansowane ze środków budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego

