BIULETYN 1
Klubowe Mistrzostwa Polski - II runda
Kielce
20-22.09.2019 r.
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
20.09.2019 - bieg sprinterski nocny | Kielce - Centrum
21.09.2019 - bieg średniodystansowy | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie”
21-22.09.2019 - sztafeta klubowa | Kielce- Stok Narciarski “Na Stadionie”
22.09.2019 - kategorie popularyzacyjne - start masowy | Kielce- Stok Narciarski “Na Stadionie”
ORGANIZATORZY
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTUŚ” Łódź
ul. Janosika 136
92-108 Łódź
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW
Kierownik zawodów

WSPÓŁORGANIZATOR
Polski Związek Orientacji Sportowej
PARTNERZY
Urząd Miejski w Kielcach
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kielce

Agnieszka Stachurska
tel: +48 781 521 305
mail: kmp@kmp2019.pl

Zastępca kierownika zawodów

Łukasz Charuba

Zastępca kierownika zawodów

Adrian Kopczyński

Zastępca kierownika zawodów

Wojciech Dwojak

Kierownik biura zawodów

Alicja Paszyńska
tel: +48 604 230 745
mail: zgloszenia@kmp2019.pl
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Sędzia Główny

Piotr Chmielecki

Obsługa SPORTident

Marcin Fastyn

Kierownik startu

Arleta Sosenko

Kierownik ds. logistyki i infrastruktury

Jacek Olas

Kartografia

nocny sprint: Adrian Kopczyński
dystanse leśne: Wojciech Dwojak, Jacek
Morawski

RANGA ZAWODÓW
II runda Klubowych Mistrzostw Polski
Zawody Centralnego Terminarza Zawodów, rozgrywane zgodnie z Regulaminem Klubowych Mistrzostw Polski w BnO na 2019 rok:
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/e337c09c-1f06-4e30-b4d7-ec5840e6f5f2
Zawody zaliczane do rankingu PZOS z punktacją zgodną z Regulaminem Rankingu PZOS w BnO
na 2019 rok:
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/e337c09c-1f06-4e30-b4d7-ecPROGRAM
20.09.2019 - Piątek | Kielce - Rynek
20:30

zamknięcie kwarantanny

21:00

start pierwszego zawodnika w biegu sprinterskim nocnym

23:00

planowane zakończenie zawodów (bez Ceremonii)

21.09.2019 - Sobota | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie”
11:00

start pierwszego zawodnika w biegu średniodystansowym

11:00

start pierwszego zawodnika w kat. popularyzacyjnych

14:00

ceremonia dekoracji (sprint, średni)

21:00

start pierwszej zmiany sztafety pokoleń

00:00

planowane zakończenie biegu dwóch pierwszych zmian (bez
Ceremonii)

22.09.2019 - Niedziela | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie”
9:30

start trzeciej zmiany sztafety pokoleń

12:00

start masowy w kat. popularyzacyjnych

13:30

ceremonia dekoracji (sztafety) i zakończenia
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CENTRUM ZAWODÓW
20.09.2019 - Piątek
Bieg sprinterski nocny | Kielce - Rynek | GPS: 50.871738, 20.631230
21.09.2019 -Sobota
Bieg średniodystansowy | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie” | GPS: 50.841568, 20.605194
21-22.09.2019 - Sobota/Niedziela
Sztafeta klubowa | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie” | GPS: 50.841568, 20.605194

KIELCE

BIURO ZAWODÓW
20.09.2019 - Piątek
18:00 - 22:30 - Centrum Zawodów | Kielce - Rynek | GPS: 50.871738, 20.631230
21.09.2019 -Sobota
09:00 - 14:00, 20:00 - 22:00 - Centrum Zawodów | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie” |
GPS: 50.841568, 20.605194
22.09.2019 - Niedziela
09:00 - 12:00 Centrum Zawodów | Kielce - Stok Narciarski “Na Stadionie” | GPS: 50.841568,
20.605194
KATEGORIE
Kategorie sportowe są skierowane do osób, które mają wykupioną licencję Polskiego Związku
Orientacji Sportowej oraz zrobione badania sportowe i najczęściej są skupieni w klubach dla
których zdobywają punkty w ramach Klubowych Mistrzostwach Polski.
Biegi indywidualne: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM35, KM40, KM45, KM50,
KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80, KM85, KM90
Sztafeta klubowa: jedna kategoria
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Kategorie popularyzacyjne są skierowane do wszystkich chętnych (nie potrzebujesz licencji ani
badań, startujesz na własną odpowiedzialność). Jeżeli nigdy nie słyszałeś o biegu na orientację,
a chcesz spróbować swoich sił, jedna z tych tras jest dla Ciebie. Trasy w kategoriach popularyzacyjnych są swoją trudnością dopasowane do początkujących, więc bez obawy możesz wybrać
jedną z nich. Kategorie popularyzacyjne biegają tylko na dystansach leśnych (sobota, niedziela).
Rodzinna, Krótka, Średnia i Długa
POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH
Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident. Stacje będą działały w
trybie AIR+.
Istnieje możliwość wypożyczenia chipa SIAC od organizatorów w cenie 5zł/bieg.
Zapotrzebowanie na chipy prosimy zgłaszać drogą mailową (zgloszenia@kmp2019.pl): do dnia
09.09.2019 r.
UCZESTNICTWO
Zgodnie z regulaminem PZOS warunkiem udziału w kategoriach sportowych Klubowych Mistrzostw Polski jest posiadanie aktualnej licencji PZOS oraz ważnych badań lekarskich. Dla
osób, które nie posiadają licencji PZOS i chcą wystartować w kategoriach sportowych istnieje
możliwość wykupienia licencji jednorazowej - wniosek:
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/70e67c30-9e52-439a-a603bb0536b7dbe9
Udział w kategorach popularyzacyjnych jest otwarty dla wszystkich, bez względu na posiadaną
licencję.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na biegi indywidualne (kategorie sportowe i popularyzacyjne) przyjmowane są do
dnia 09.09.2019 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS/Zgłoszenia:
https://orienteering.org.pl/pzos/entries
Zgłoszenia na bieg sztafetowy z podaniem ilości sztafet przyjmowane są do dnia 09.09.2019 r.
na adres mail: zgloszenia@kmp2019.pl.
Zgłoszenia imienne sztafet do dnia 21.09.2019 r. do godziny 14:00 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez organizatorów.
Za poprawność danych osób zgłoszonych na zawody odpowiada osoba zgłaszająca.
WYSOKOŚCI OPŁAT I SPOSOBY PŁATNOŚCI
KATEGORIE SPORTOWE
RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

opłata startowa dla zawodników do K/M16

20 zł / bieg

opłata startowa dla zawodników K/M18 i starszych

40 zł / bieg

opłata za sztafetę klubową

150 zł / sztafeta

wypożyczenie karty SI - tradycyjnej

3 zł / bieg

wypożyczenie karty SI - SIAC

5 zł / bieg

opłata dodatkowa za zgubienie karty SI

150-300 zł w zależności od modelu chipa
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WYSOKOŚCI OPŁAT I SPOSOBY PŁATNOŚCI
KATEGORIE POPULARYZACYJNE
RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Krótka, średnia, długa

20 zł / bieg

Rodzinna

za darmo

wypożyczenie karty SI - tradycyjne

3 zł / bieg

wypożyczenie karty SI - SIAC

5 zł / bieg

opłata dodatkowa za zgubienie karty SI

150-300 zł w zależności od modelu chipa

PŁATNOŚĆ
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Nr konta Millennium Bank: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
W tytule przelewu należy podać nazwę klubu w przypadku zgłoszenia klubowego lub imię i nazwisko zawodnika w przypadku zgłoszenia indywidualnego.
Opłata przelewem musi zostać zaksięgowana na koncie DZOS-u do dnia 20.09.2018 r. Po tym
terminie niezbędne jest okazanie w biurze zawodów dowodu wpłaty.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy o podanie w zgłoszeniu lub na adres mail: zgloszenia@
kmp2019.pl. Wszelkich opłat można również dokonać przed biegiem, w godzinach pracy biura
zawodów.
Do końca upływu terminu zgłoszeń istnieje możliwość modyfikacji swojego zgłoszenia (również
jego usunięcie), po tym terminie zgłoszenie równoznaczne jest z koniecznością opłaty wpisowego.
Dla zawodników nieobecnych w dniu zawodów - 50% opłaty wpisowej.
TEREN ZAWODÓW
Bieg sprinterski nocny:
Ścisłe centrum Kielc, z gęstą, urozmaiconą zabudową. Teren płaski z niewielkimi
przewyższeniami.
Dystanse leśne:
Teren pagórkowaty położony na wysokości 300 - 370 m n.p.m. obejmujący swoim zasięgiem
teren Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Las mieszany z przewagą drzewostanu
iglastego o zróżnicowanej przebieżności, urozmaicona rzeźba terenu. Sieć dróg i ścieżek mocno
rozwinięta.
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TEREN ZAMKNIĘTY
Teren zamknięty (zgodnie z p. 11.2.1. Zasad Organizacji Zawodów PZOS).
Na bieg sprinterski nocny:
W terenie zamkniętym dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwiedzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając,
organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
Na dystanse leśne:
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym - dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.
Zakres terenu zamkniętego do znalezienia na stronie PZOS:
https://orienteering.org.pl/pzos/detail/competition/19
MAPY
Bieg sprinterski nocny:
nazwa: Kielce-Rynek
skala 1:4000
warstwice co 2,5 m
kartograf: Adrian Kopczyński
użyte symbole ISSOM 2007

Dystanse leśne:
nazwa: Góra Pierścienica
skala 1:10 000
warstwice co 5m
kartograf: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
użyte symbole: ISOM 2017-2 (wersja druga,
poprawiona w styczniu 2019)
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Poprzednie mapy obejmujące teren zawodów:
Biesak - 1992-38-459-Kl
Biesak II - 2003-010-1064-SWK
Biesak III - 2003-011-1065-SWK
Linki do skanów map dostępne na stronie kmp2019.pl/teren
NAGRODY
biegi indywidualne - miejsca 1-3: medale, upominki | 1-6 miejsca: dyplomy
sztafeta klubowa - miejsca 1-3: medale, upominki | 1-6 miejsca: dyplomy
ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
Informacje odnośnie zakwaterowania i wyżywienia pojawią się w terminie późniejszym na stronie
internetowej zawodów: kmp2019.pl
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,
- zawody będą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku przepisami PZOS oraz
regulaminem zawodów, zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z ich akceptacją,
- informacje o zawodach znajdują się na stronie: www.kmp2019.pl.

Nadleśnictwo Kielce

KONTAKT
tel: +48 781 521 305 (Kierownik zawodów: Agnieszka Stachurska)
mail: kmp@kmp2019.pl
www: kmp2019.pl
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