Mistrzostwa Śląska w sprinterskim BnO
BIULETYN 1
Organizator:
Obsługa zawodów:

Termin:
Ranga zawodów:
Potwierdzanie punktów
kontrolnych:
Bazy etapów

Program:

Kategorie:

UKS Sparta Czyżowice, ŚZOS
Kierownik zawodów: Tomasz Jurczyk,
Sędzia główny: Wacław Czerkawski
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk,
27 listopada 2021r., sobota;
bieg sprinterski, Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim BnO, 2 etap Śląskiej Zimowej Ligii
system elektroniczny - SPORTident, Organizator wypożycza karty SI (chip’y) osobom
zainteresowanym.:
Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”:
44-300 Wodzisław Śląski, Wjazd na główny parking od ulicy Matuszczyka.
(Lokalizacja na mapie )
8:00 -09:30;– przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;
9:30 – zakaz poruszania się po terenie zawodów dla zawodników;
10:00 – start pierwszego zawodnika, bieg sprinterski;
ok. godz. 12:30 – planowane zakończenie;
kobiece: K10, K12, K14, K16, K18, K21, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65 ;
męskie: M10, M12, M14, M16, M18, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65;
harcerskie indywidualne: Harcerze (H), Harcerze starsi (HS), Wędrownicy (W),
harcerskie drużynowe: Szóstki Zuchowe (Z)
popularyzacyjne: RODZINNA, OPEN
Organizator dopuszcza możliwość łączenia kategorii, w przypadku zgłoszenia w danej
kategorii mniej niż 3 uczestników. W związku z faktem jednoczesnego rozgrywania
Mistrzostw Śląska oraz Zimowej Ligii część kategorii wiekowych będzie rywalizować
na tej samej trasie. Klasyfikacja medalowa będzie prowadzona wg kategorii
wiekowych.

Trasa
zimowej ligi
DA
DB
DC
DD
HA
HB
HC
HD
Wpisowe:

Kategorie
K21, K35, W
K40, K45, K50, K18,K16, HS
K55, K60, K65, K14, K12, H
K10, Z
M21, M35
M40,M45,M50,M18,M16
M55,M60, M65,M14,M12
M10
KATEGORIA

OPŁATA

RODZINNA, KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, harcerskie

10zł

POZOSTAŁE

15zł

Opłaty będą pobierane w dniu zawodów w centrum zawodów. W razie nieobecności
organizator pobiera 100% wpisowego. Wypożyczenie SI – 5zł. Zgubienie kart SI 200zł.

Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń:
Teren:

Mapa:
Nagrody:
Świadczenia dla
uczestników:
Informacje:

Uwaga:

PL na stronie: https://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=eventList
CZ system ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Event?id=6728
22 listopada 2021 (poniedziałek) do północy;
teren parkowy z głębokimi jarami oraz przylegający do niego teren osiedlowy
(blokowiska). Spora część terenu nie była wykorzystana w 2019 roku.
Zalecane obuwie terenowe!
„Wodzisław – Trzy Wzgórza” , wielobarwna, skala 1:4000, warstwice co 5m,
autor – Piotr Pietroń, opracowanie wrzesień 2019 wg klucza ISSOM 2007.
Dyplomy, medale za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych,
Wodoodpornie oprawiona mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna,
ubezpieczenie NNW;
e-mail: ptomekj@gmail.com (Tomasz Jurczyk, kierownik zawodów);
Pozostałe informacje: parking, informacje o starcie/mecie, listy startowe, będą
dostępne w komunikacie technicznym 2 dni przed zawodami.
Dla osób zgłoszonych po terminie (22 listopada) wpisowe wzrasta o 50%. Zgłoszenie
po terminie jest możliwe tylko w razie posiadania dodatkowych materiałów
startowych. Uczestnicy niepełnoletni, startujący indywidualnie lub reprezentujący
szkoły, muszą być pod opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia. Dorośli zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne
badania lekarskie – odpowiadają za to kierownicy ekip.
Zawody zostaną
przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi Polskiego Związku Orientacji Sportowej dla
organizatorów imprez sportowych przy planowaniu zawodów sportowych w czasie
epidemii COVID-19 w Polsce”. Biorący udział w zawodach są zobowiązani do
bezwzględnego przestrzegania aktualnych zasad wynikających ze stanu
epidemiologicznego.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!

ZALECENIA PZOS DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca)
powinien regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się
chore nie powinny uczestniczyć w zawodach.
2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach, jeśli:
1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub
kwarantannie,
4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w
podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna,
rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).
4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do
obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie dotyczących zasad etykiety
oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu fizycznego.
5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez
organizatora zasad, rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania
zawodów.
6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania
trasy. Maseczki obowiązują w pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów,
toalety itp.).
7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy
zawodnikami w oczekiwaniu na start, sczytanie karty SI po biegu, pobranie
wydruku z wynikiem.
8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych,
nie stwarzać sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne
odległości od innych osób. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach musi
przedłożyć organizatorom zawodów oświadczenie dot. stanu zdrowia. W
imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypisują rodzice lub osoby
prawna dziecka.

