MISTRZOSTWA OLSZTYNKA
w klasycznym biegu na orientację,
4 etap Mistrzostw Warmii i Mazur

REGULAMIN
Organizator: Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Biegu na Orientację i Radioorientacji Sportowej,
14-100 Ostróda; ul. Chrobrego 6/60
Nadleśnictwo Olsztynek,
UMKS „ORKAN” w Ostródzie,
Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Koło przy Nadleśnictwie Olsztynek,

Zabezpieczenie: - logistyczne Nadleśnictwo Olsztynek
- techniczne UMKS „ORKAN” Ostróda

30.04.2022 r. /sobota / godz.10:30

Termin:

Rodzaj zawodów: - indywidualne w kategoriach wyczynowych – współczynnik rankingowy 0,8
- indywidualne w kategoriach popularyzacyjnych
Forma zawodów: bieg klasyczny - start interwałowy
Kategorie:

- wyczynowe – 4 etap Mistrzostw Warmii i Mazur*
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- popularyzacyjne – dla początkujących
Rodzina - dzieci z opiekunami
Indywidualna – dla dzieci do lat 10 (wstążkowana)
Indywidualna – dla początkujących
Zgłoszenia i opłaty startowe:
Kategorie

R
K/M-10N
OPEN

I termin – do 15.04 II termin – do 27.04 W biurze zawodów
w dniu 30.04

K/M-10N - K/M-14; R

10,00 zł

15,00 zł

18,00 zł

K/M-16 – K/M-20; OPEN

15,00 zł

20,00 zł

23,00 zł

K/M-21 i starsze

20,00 zł

25,00 zł

28,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

Wypożyczenie karty SI (chipa) 0,00 zł

Za zagubienie wypożyczonej 0
0
150,00 zł
karty SI
Dzieci i młodzież do lat 16 z Gminy Olsztynek nie ponoszą opłat startowych.
Zgłoszenia poprzez stronę internetową PZOS, https://orienteering.org.pl/pzos/detail/copetition/355;
ewentualnie poprzez stronę internetową EKO „GRYF” – w dziale Mistrzostwa Marmi i Mazur

http://www.ekogryf.pl/mistrzostwa-warmii-i-mazur-w-bno-2022r/ ; ostatecznie e-mailem na adres
jasiek_sz@wp.pl lub telefonicznie kom. nr 608 683 927.
W zgłoszeniu należy podać: kategorię, rok urodzenia, imię i nazwisko, klub (szkołę lub inną organizację,
albo miejscowość), nr karty SI – jeśli posiada. Zawodnicy licencjonowani PZOS wypełniają zgłoszenie na
stronie zgodnie z podanymi danymi.
Wysokość opłaty startowej powinna być zgodna z terminem jej wykonania po uprzednim zgłoszeniu.
Przelewy wykonywać na konto WMOZ BnO i RS; BNP PARIBAS 66 2030 0045 1110 0000 0321 9220
W biurze zawodów będą pobierane opłaty za wypożyczenie kart SI, na zasadzie wyjątku opłaty startowe
i przyjmowane zgłoszenia w zależności od ilości posiadanych map w danej kategorii
Mapa:

„Uroczysko Kołatek – cz. zach.” skala 1: 10 00 ; e – 2,5m, wykonanie wiosna 2020,
autor – K. Szulżycki
- teren o bogatej rzeźbie i mikrorzeźbie, zmiennej przebieżności, dużej ilości dróg
i ścieżek, sporadycznie występują także bagna i tereny podmokłe

System potwierdzania punktów kontrolnych: zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego
systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident. Osoby, które
nie posiadają kart SI (chipy) wypożyczą je w biurze zawodów. Opłata za wypożyczenie
chipa wynosi 3 zł.
(zgubienie wypożyczonego chipa wiąże się z pokryciem jego wartości)

Transport:

we własnym zakresie

Centrum zawodów: przy zjeździe z drogi krajowej nr 58 - 2km. za m. Mierki, po prawej stronie przed lasem
53.581162; 20.348560
Dojazd: od Olsztynka drogą krajową nr 58 w kierunku na Jedwabno - Szczytno
ok . 6 km.
Parking:

w centrum zawodów

Biuro zawodów:

czynne w dniu 30.04.2022 r. w Centrum Zawodów od godz.9:00

Nagrody:

medale i dyplomy za miejsca I-III oraz drobne upominki;

Zespół
Organizatorów:

Kierownik zawodów – Danuta Mikielska
Sędzia główny - Jan Szepelak
Budowniczy tras - Jan Szepelak BT

Postanowienia różne: - Nadleśnictwo Olsztynek prawdopodobnie w czasie zawodów przeprowadzi konkurs
ekologiczny,
- ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania
przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego
z ogólnie obowiązującymi zasadami,
- zgłoszenie na imprezę oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika

na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby
związane z organizowaną imprezą,
- w przypadku zgłoszenia się na imprezę osoby niepełnoletniej przyjmuje się, że
uzyskała ona zgodę od swojego opiekuna na udział w tej imprezie,
- zgłoszenie na imprezę oznacza, że zgłaszający zapoznał się z treścią
niniejszego regulaminu i jest świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuje,
- zgłoszenie na imprezę oznacza, że zgłaszający zgadza się na
wykorzystanie fotografii z jego osobą na informowanie o tej imprezie,

- biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

ORGANIZATORZY

