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Organizator :

UKS Azymut Pabianice
Łódzki Związek Orientacji Sportowej.

Współorganizator :

Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

Patronat honorowy :

Starosta Pabianicki.

Forma zawodów :

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Zawody w ramach CTZ, biegi indywidualne są zaliczane
do rankingu PZOS ze współczynnikiem Z=1,0.
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w sprinterskim oraz
klasycznym (skrócony klasyk) biegu na orientację.
Zawody w ramach RTZ, biegi indywidualne są zaliczane
do rankingu PZOS ze współczynnikiem Z=0,8.

Termin i miejsce :

26-27.09.2020
Pabianice, Las w Dłutówku.

Program zawodów :

Sobota 26.09.2020
8:00 – 9:00 Przyjmowanie szefów ekip w biurze zawodów
10:00 - Start biegu sprinterskiego
15:00 - Start biegu sztafetowego.
Niedziela 27.09.2020
10:00 Start – Bieg klasyczny – Dłutówek,
13:00 Rozdanie nagród w centrum zawodów.

Biuro i centrum zawodów :

Sobota 26.09.2020
Pabianice - Skwer przy supermarkecie Carrefour
GPS 51.650910, 19.371976
Niedziela 27.09.2020
Parking leśny - GPS 51.557165, 19.343271

Zespół organizacyjny :

Kierownik zawodów - Michał Łubis
Sędzia Główny - Paweł Sztranek
Kierownik Startu - Łukasz Wójcik
Sędzia Mety - Iwona Sztranek
Obsługa sportident – Marcin Fastyn
Obsługa biura zawodów - Maria Pabich

Teren i mapy :

Mapa „Lewityn-Wajsówny”, skala 1:4000.
Mapa „Dłutówek PN”, skala 1:10000.
Mapa „Dłutówek PD”, skala 1:10000.
Aktualność map - sierpień 2020.

Potwierdzanie punktów
kontrolnych :

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

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
K14 / M14
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego.
K/M10N, K/M12, K/M14, K/M16, K/M18/21, K/M35-45, K/M50+
OPEN B – Trasa łatwa i krótka, OPEN A – Trasa łatwa długa
W kategoriach OPEN możliwy jest start w patrolu, na przykład
rodzic z dzieckiem.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii
w przypadku małej ilości startujących.

Nagrody :

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Medale za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6.
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego.
Dyplomy za miejsca 1-3.

Opłaty :

Wszyscy uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
zwolnieni z opłaty startowej.
Pozostali zawodnicy opłacają wpisowe w wysokości 15 zł za bieg
oraz 5 zł za wypożyczenie chipa.
(zgubienie chipa 120 zł).
Wszyscy uczestnicy z powiatu pabianickiego, którzy nie posiadają
licencji są zwolnieni z opłaty startowej (płacą jedynie
za wypożyczenie chipa).

Zgłoszenia :

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
Zgłoszenia na biegi przyjmowane są do dnia 20.09.2020 r.
przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS
Zgłoszenia na bieg sztafetowy z podaniem ilości sztafet
przyjmowane są do dnia 20.09.2020 r. na adres mail:
zgloszenia@azymutpabianice.pl
Zgłoszenia imienne sztafet do dnia 26.09.2020 r. do godziny
11:30 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez
organizatorów
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego.
Zgłoszenia na biegi przyjmowane są do dnia 20.09.2020 r.
przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS (osoby posiadające
licencję) oraz do 23.09.2020 r. mailem na adres:
zgloszenia@azymutpabianice.pl
lub na miejscu w biurze zawodów do wyczerpania map.
Organizatorzy zawodów nie pośredniczą w zakupie noclegów
i wyżywienia
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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.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w relacjach z zawodów zamieszczonych mediach oraz materiałach
promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne
na stronie www.azymutpabianice.com

Informacje oraz zalecenia
związane z COVID-19 :

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem
COVID-19 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego
stosowania się do zaleceń i rozporządzeń Ministra Zdrowia,
Ministra Sportu i Głównego Inspektora Sanitarnego
obowiązujących w dniu rozegrania zawodów.
Uczestnicy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się
z zachowaniem 1,5 metra odległości. W przypadku
nie zachowania minimalnych odległości między
uczestnikami obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
Start masowy podczas biegu sztafetowego odbywa się
z zachowanie dystansu społecznego.
W Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący,
zawodnicy zobowiązani są z niego skorzystać przed podejściem
do obsługi Biura Zawodów. Wizytę w Biurze Zawodów należy
ograniczyć do minimum. Pakiety startowe dla klubów będą
wydawane tylko jednemu przedstawicielowi każdego klubu.
Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane (stoły, stacja
sczytująca SI, wszystkie obszary często używane).
Podczas dojścia do startu nie jest wymagane zasłanianie ust
i nosa, należy zachować zalecane odległości między zawodnikami.
Po ukończeniu rywalizacji należy zachować wymagane bezpieczne
odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na sczytanie
karty SI i pobranie wydruku z wynikiem.
Ze względu na troskę o zdrowie i życie wszystkich uczestników
zawodów organizatorzy proszą o zaniechanie uczestnictwa
w zawodach wszystkich, u których w dniu zawodów występować
będzie podwyższona temperatura ciała i których samopoczucie
może wskazywać na jakiekolwiek infekcje dróg oddechowych,
a także tych zawodników, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt
z osobami zarażonymi COVID-19 bądź przebywającymi
na kwarantannie.
Za przestrzeganie powyższych wytycznych wśród zawodników
niepełnoletnich odpowiadają opiekunowie/trenerzy
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