Biuletyn
Mistzowstwa kraju Morawskośląskiego w nocnym biegu na orientację
Drugie zawody wiosennego rankingu kraju Morawskośląskiego w biegu na orientację
Drugie zawody Euroregionalnej Ligii Biegu na Orientację
Organizator: Morawskoślązki Związek Orientacji Sportowej
Organizator wykonawczy: SKOB Frydek Mistek
Rodzaj zawodów: Nocne zawody na trasie sprinterskiej z obowiązkową kolejnością.
Data zawodów: sobota 25 marca 2017
Centrum Zawodów: Nošovice - restauracja Szynk Radegasta
Współrzędne: 49.6564978N 18.4292056E
Kategorie:
DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH20C, DH21C, DH35C, DH45C,
DH55C, H65C, HDR (bez faworków) , P2
Wpisowe:
DH10C, DH12C 40Kč
HDR 50 Kč
DH14 C, H65C, P2 70 Kč
Pozostali 100 Kč
Wypożyczenie czipu 50,-Kč, w przypadku zagubienia czipu opłata wynosi 800 Kč
Wpisowe najlepiej wpłacić na numer konta 1159922001/5500. Numer sekcji dostępny na stronie
ČSOS. Przy płatności do 23.03.17 i później należy przedstawić w centrum zawodów dowód wpłaty.
Zgłoszenia po terminie mają dwukrotność stawki podstawowej (HDR bez dodatkowej opłaty).
Zgłoszenia na miejscu będą wpisywane w miejsca wakatów.
Zgłoszenia:
do 20.3.2017 23:59 za pomocą systemu ORIS, Możliwość zgłaszania zawodników z zagranicy na
e-mail: jan.slivecka@gmail.com
Sekretariat zawodów:
W centrum zawodów od 18,00 do 18,45. Wszelkie zgłoszenia i zmiany po zakończeniu pracy
sekretariatu (18,45) możliwe będą jedynie opcjonalnie i będą za to pobierane dodatkowe opłaty :
50 Kč za zgłoszenie zawodnika, 20 Kč za zmianę kategorii, imiennie, czasu czy numeru chipa
Start 00: 19.30 interwałowy
Kategorie HDR oraz P2 start wolny (do czasu startu ostatniego zawodnika z listy startowej)
Odległości:
parking – centrum zawodów do 100 m
centrum zawodów – start 800 m
meta – centrum zawodów do 500 m

Mapa: Řečiště Morávky 17sever (oparta na ISSOM 2007) skala 1:5000 E= 1 m,
aktualizacja marzec 2017
Revizje: Mutina Vlastimil, Telecký Martin, Mutina Jiří, Bjolek Lukáš, Božoň Radek.
Mapa będzie zabezpieczona przed wodą.
Teren: równinny, las znajduje się w korycie rzeki
System potwierdzeń: elektroniczny SI
Informacje: Tomáš Řeha, tomasreha1@seznam.cz, numer telefonu 721 131177, albo na
stronach internetowych zawodów skobfm.cz
Parkowanie: parking obok restauracji
Wyżywienie: po biegu na mecie w restauracji możliwość zakupienia ciepłego jedzenia
Szatnia: sala w restauracji dostępna będzie od godziny 16.00
Przepisy: zgodnie z zasadami wynikającymi dla BnO, ČSOS i MSKS OS
Protesty: za opłatą 100 Kč na ręce
Tomáš Řeha Říční 1818 Frýdek - Místek, 73801 nr tel. 721 131 177 e-mail: tomasreha1@seznam.cz
Uwagi: Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Pomoc medyczna będzie zapewniona na
mecie. Dalsza pomoc medyczna związana z ubezpieczeniem zawodnika. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na zawodach.
Nagrody:
Dyplomy za 1- 3 miejsca we wszystkich kategoriach. Drobne nagrody dla zwycięzców. W kategorii
HDR słodkości przy ogłoszeniu wyników.
Organizatorzy:
kierownik zawodów: :Vlastimil Mutina R3
sędzia główny : Tomáš Řeha R3
budowniczy tras :Martin Svoboda R3
obsługa SportIdent : Jan Slivečka

