MIĘDZYWOJEWÓDZKIEMISTRZOSTWAMŁODZIKÓW
W BIEGU NA ORIENTACJĘ,
na dystansie sprinterskim, sztafety trzyzmianowe i klasyk dla województw
zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

Elbląg 02-03.10.2021 r.
BIULETYN INFORMACYJNY
Organizator:

Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF

Termin i miejsce:

02-03.10.2021 r
Elbląg, Bażantarnia,

Program zawodów:

Sobota 02.10.2021 r.
8:00 – 9:30 Przyjmowanie szefów ekip w biurze zawodów
10:00 – start biegu sprinterskiego MMM
15:00 Start biegu sztafetowego MMM

Niedziela 03.10.2021 r.
9:00-10:00 praca biura zawodów
10:00 Start - Bieg klasyczny MMM
13:00 – Rozdanie nagród w centrum zawodów
Biuro i centrum
zawodów:

Sobota 02.10.2021 r.
Elbląg – Parking – Zawada, GPS 54.188590, 19.389613
Elbląg - Las Miejski Bażantarnia
GPS: P1-Autobusy: 54.169226, 19.440875
P2-osobowe: 54.172266, 19.444952
Niedziela 03.10.2021 r.
Elbląg – Las Miejski Bażantarnia
GPS: 54.169226, 19.440875

Zespół organizacyjny:

Kierownik zawodów – Bolesław CZECHOWSKI
Sędzia Główny
- Jan SZEPELAK
Kierownik startu
- Lech Bogdan
Kierownik startu
- Bartczak Jarosław
Budowniczy tras
- Kazimierz Szulżycki
Obsługa biura obliczeniowego - Kazimierz Szulżycki

Teren i mapy:

Sprint - Mapa „Modrzewie” skala 1:4000. Teren osiedla
mieszkaniowego z przylegającym parkiem, niewielkie
przewyższenia
Sztafety i klasyk - Mapa „Bażantarnia” skala 1:7500, e-5m.
Teren Wysoczyzny Elbląskiej, las głównie bukowy, przebieżność
od dobrej do bardzo dobrej, spore przewyższenia, dużo ścieżek,
Aktualność map – wrzesień 2021 r.

Tereny zamknięte:

Organizator zamyka teren, w którym rozegrane zostaną MMM.
Mapy: Modrzewie i Bażantarnia. W terenie zamkniętym zabrania
się przebywania z mapą do orientacji sportowej, biegania,
chodzenia oraz studiowania map do BnO.

Potwierdzanie punktów Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system
Kontrolnych:
SPORTident. Stacje będą działały w trybie AIR+
Kategorie wiekowe:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
K14 / M14

Nagrody:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Medale za miejsca 1-3, (drobne upominki),
oraz dyplomy za miejsca 1-6.

Opłaty:

Wszyscy uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
zwolnieni z opłaty startowej.

Zgłoszenia:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Zgłoszenia na biegi indywidualneprzyjmowane są do dnia
28.09.2021 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS
Zgłoszenia na bieg sztafetowy z podaniem ilości sztafet
przyjmowane są do dnia 28.09.2021 r. na adres mail:
ekogryfbno@onet.pl
Zgłoszenia imienne sztafet do dnia 02.10.2021 r. do godziny
11:30 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez
organizatorów.

Pozostałe informacje:

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Biuletynu. O wszystkich sprawach spornych
decyduje sędzia główny zawodów.
Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje
niniejszy regulamin.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących pandemii COVID-19
obowiązujących w dniu rozegrania zawodów, zarówno w biurze
zawodów, jak i w trakcie całej imprezy.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach
oraz materiałach promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne
na stronie www.ekogryf.pl.

Za przestrzeganie powyższych wytycznych wśród zawodników
niepełnoletnich odpowiadają opiekunowie/trenerzy

ORGANIZATORZY

