Biuletyn
Kwalifikacje The World Games 2017
24-26 marca Złotoryja/Leszczyna/Kotliska/Świdnica
Data i miejsce zawodów:
24.03.2017 – Sprint – Złotoryja
25.03.2017 – Middle – Leszczyna lub Kotliska
26.03.2017 – Sprint – Świdnica

Organizator:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

Współorganizatorzy:
ORIENTPARK.pl
WKS Śląsk Wrocław
Polski Związek Orientacji Sportowej

Zespół Organizatorów:
Kierownik zawodów: Dawid Stefański
Budowa Tras: Jacek Morawski, Kostiantyn Majasow, Wojciech Dwojak
Kartografowie: Dariusz Pachnik, Tomas Letnisky, Jacek Morawski
Aktualizacja: Dawid Stefański, Kostiantyn Majasow, Wojciech Dwojak
SportIdent: Kostiantyn Majsow
Kierownik Startu: Arleta Sosenko

Program (godziny mogą ulec zmianie, ostateczne godziny będą podane w ostatnim biuletynie –
komunikacie technicznym) :

24.03.2017
12:00 Otwarcie Biura Zawodów
13:30 Zamknięcie strefy startu

15:00 Start pierwszego zawodnika

25.03. 2017
10:30 Otwarcie Biura Zawodów
12:00 Start pierwszego zawodnika

26.03.2017
8:00 Otwarcie Biura Zawodów
8:30 Zamknięcie strefy startu
10:00 Start pierwszego zawodnika
12:00 Zakończenie zawodów
Miejsce rozgrywania biegu średniodystansowego będzie podane do dnia 17 marca na stronie
internetowej PZOS, zależeć to będzie od warunków atmosferycznych. Jeżeli warunki nie pozwolą na
zapewnienie równych szans wszystkim zawodnikom (np. obfite opady śniegu) bieg nie będzie liczony
do punktacji.
Informacja pojawi się na stronie:
http://zielonysport.pl/index.php?w=zawody&u=szczegolowo&lp=2768

Centrum zawodów:
Będzie się znajdowało w centrum zawodów poszczególnych etapów, dokładne miejsce lokalizacji
będzie podane w późniejszym terminie w komunikacie technicznym.

Kategorie:
M (przeznaczona dla mężczyzn urodzonych w roku 1999 i wcześniej)
K (przeznaczona dla kobiet urodzonych w roku 1999 i wcześniej)
Zawody przeznaczone tylko dla zawodników posiadających ważną licencję PZOS. (To zawodnicy są
odpowiedzialni za posiadanie aktualnej licencji na 2017 rok)
Zawody mają charakter kwalifikacji zawodników do reprezentacji Polski podczas zawodów The World
Games 2017.
Zwycięzca każdego biegu otrzymuje 100pkt.
Strata 2 sek do czasu zwycięzcy podczas biegu Sprint oznacza 1pkt mniej
Strata 4sek do czasu zwycięzcy podczas biegu Middle oznacza 1pkt mniej
Do reprezentacji kwalifikuje się dwóch mężczyzn i dwie kobiety z największą ilością punktów, a także
po jednym mężczyźnie i jednej kobiecie, o których zadecyduje trener kadry.

Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji w dniach 26-31 marca odbywa się zgrupowanie dla
reprezentacji TWG, na którym osoby zakwalifikowane mają obowiązek się stawić.

Ubiór:
Zgodnie z przepisami PZOS (Art. 8) ubiór zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk w
przypadku biegu leśnego. Na sprintach ubiór dowolny.

Potwierdzanie punktów:
Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident AIR +
Organizator dysponuje liczbą 100 chipów SIAC koszt wypożyczenie 5zł na całe zawody.
Zapotrzebowanie na chipa należy podać w zgłoszeniu (obowiązuje zasada “kto pierwszy ten lepszy”)

Lista startowa:
Będzie sporządzona na podstawie rankingu WRE na poszczególne dystanse (stan na dzień 20.03.2017)
Zawodnicy nie posiadający punktów w rankingu WRE będą rozlosowani.

Teren Zawodów:
Sprint 24.03.2017 Złotoryja

www.zielonysport.pl/mapy/2014-085-1931-DLS.jpg

Middle 25.03.2017 (jeden z trzech terenów dokładna lokalizacja będzie podana w komunikacie
technicznym)

www.zielonysport.pl/mapy/2015-5-2136-DLS.jpg

www.zielonysport.pl/mapy/2015-4-2135-DLS.jpg

www.zielonysport.pl/mapy/2015-3-2134-DLS.jpg

Sprint 26.03.2017 Świdnica

www.zielonysport.pl/mapy/2014-010-1857-DLS.jpg

Opłaty:
75 zł za 3 biegi (25zł jeden bieg)
5zł wypożyczenie chipa SIAC

Zgłoszenia:
Do dnia 19 marca przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem:
https://goo.gl/bKEITV
Lista zgłoszonych do wglądu pod poniższym linkiem:
https://goo.gl/lUdvQm
Płatne przelewem na konto Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3; 50-529 Wrocław
nr konta: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
Nocleg:
Możliwość wykupienia noclegu na sali gimnastycznej w Iwinach w cenie 10 zł doba (w przypadku małej
ilości zgłoszeń nocleg nie będzie organizowany).
Ruch uliczny:
W związku z rozegraniem zawodów w terenie zurbanizowanym, zobowiązujemy uczestników zawodów
do przeczytania poniższego tekstu i respektowania jego zapisu:
Uczestnicy sprinterskiego biegu na orientację w ramach “Kwalifikacji do The World Games 2017” rozgrywanego na terenie Złotoryi w dniu 24.03.2017 r. i Świdnicy w dniu 26.03.2017 r., zobowiązują̨ się̨
do poruszania się̨ po chodnikach, a przy przekraczaniu jezdni do stosowania się̨ przepisów o ruchu
drogowym.
Postanowienia końcowe:
W przypadku unieważnienia więcej niż jednego biegu z przyczyn nie zależnych od organizatora kadra
The World Games zostanie wyłoniona przez Zarząd PZOS i trenera kadry narodowej.
Dodatkowe informacje:
- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator,
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu,
- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu,
- zawody będą zorganizowane
- informacje o zawodach będą pojawiać się na stronie:
http://zielonysport.pl/index.php?w=zawody&u=szczegolowo&lp=2768

