KONKURS CTZ 2022 – PRZYKŁAD, JAK MOŻNA
WYPEŁNIĆ

Formularz aplikacyjny - CTZ 2022/ PRZYKŁAD /
Jest to formularz aplikacyjny dla organizatorów starających się o organizację
imprez w ramach Centralnego Terminarza Zawodów w 2022 roku.
Formularz podzielony jest na pięć sekcji. Przy części z informacji jest krótki opis,
który ma pomóc w zrozumieniu poruszane zagadnienia.
Żeby oferta była rozpatrywana, poza wypełnieniem wszystkich wymaganych pól
formularza, organizator ma obowiązek przesłać pismo przewodnie. Tak jak jest
to opisane w warunkach konkursu CTZ 2022.
W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Kalendarzową i Organizacji Zawodów
(kkalendarzowa@zielonysport.pl) lub biurem PZOS (biuro@zielonysport.pl)
Termin składania ofert w konkursie na organizację imprez mistrzowskich (MP,
PN, KMP) i GPP mija 28 lutego 2021 r.
Oferty na pozostałe zawody CTZ powinny być wysłane nie później niż do 30
listopada 2021 r.

Adres e-mail *

jan.kowalski112233@polska.pl

Informacje ogólne
W tej części wypełnij informacje ogólne, które ułatwią kontakt oraz określą o jaką
imprezę aplikujesz.

1. Imię i nazwisko osoby składającej ofertę *
Wpisz swoje imię i nazwisko.
Jan Kowalski

2. Kontakt telefoniczny *
Prosimy podać numer telefoniczny, ułatwiający kontakt w razie pytań.
111 222 333

3. Klub, organizacja jaką reprezentujesz *

Pełna nazwa klubu/organizacji, która aplikuje o imprezę CTZ
UKS "Żubr" Biała Podlaska

4. Osoba uprawniona do oświadczenia woli w klubie/organizacji.
Jan Nowak

strona 1 z 7

KONKURS CTZ 2022 – PRZYKŁAD, JAK MOŻNA
WYPEŁNIĆ

5. Nazwa imprezy *
Wybierz zawody z listy lub wpisz nazwę zawodów w opcji: Inne.
Zawody w NBnO będą dodane do kalendarza decyzją Zarządu PZOS.

● Klubowe Mistrzostwa Polski I runda: bieg sprinterski, klasyczny, sztafeta 3osobowa - BnO | 22-24.04.2022
● MP i MPW w biegu klasycznym i sztafetowym - BnO| 14-15.05.2022
● MP i MPW w biegu sprinterskim i sztafetach sprinterskich - BnO| 1112.06.2022
● Puchar Najmłodszych - BnO| 17-19.06.2022
● Klubowe Mistrzostwa Polski II runda: bieg sprinterski nocny,
średniodystansowy, sztafeta pokoleń z nocnymi zmianami - BnO| 0911.09.2022
● MP i MPW w biegu średniodystansowym i nocnym - BnO | 08-09.10.2022
● MP i MPW w długodystansowym - BnO | 23.10.2022
● Grand Prix Polonia 2022 - BnO
● Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej
● Mistrzostwa Polski/Klubowe Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na
Orientację - RJnO | 9-10.04.2022 | 30.04-03.05.2022 | 16-19.06.2022 |
jesień 2022
● Inne: Puchar Podlasia 2022 (E1 – średni, E2 – klasyk, E3 – sprint)

6. Termin imprezy *

W formacie dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. Organizatorzy imprez: MP, KMP i PN
powinni zapoznać się z proponowanymi terminami ze specyfikacji konkursu CTZ
w § 10.6 i 10.7
25.06.2022 - 27.06.2022

7. Rezerwowy termin imprezy *
W formacie dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr
02.07.2022 - 04.07.2022

Ekipa organizacyjna

Wpisz poniżej osoby, które planowane są do pracy przy organizacji zawodów.
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8. Kierownik Zawodów *

Wpisz imię i nazwisko kierownika zawodów, można wpisać więcej niż jedną
osobę.
Marek Nowak, Jerzy Kowalski

9. Sędzia Główny *
Wpisz imię i nazwisko.
Henryk Wiśniewski

10. Kartografowie *

Wpisz imię i nazwisko, można wpisać więcej niż jedną osobę.
Jan Dąbrowski, Adam Woźniak

11. Budowniczowie tras *

Wpisz imię i nazwisko, można wpisać więcej niż jedną osobę.
Krystyna Wójcik, Katarzyna Kowalczyk

Teren zawodów

Szczegółowy opis terenu pozwoli lepiej poznać i ocenić składaną ofertę.

12. Lokalizacja terenu zawodów *

Napisz, gdzie mają się odbyć zawody. Jeżeli jest więcej niż jeden bieg, wypisz od
myślnika. Mile widziany link do map internetowych z naniesioną lokalizacją (np.
Google Maps, można skorzystać z linku w pkt.14), można również przesłać skan,
zdjęcie mapy na adres mailowy: biuro@zielonysport.pl.
Etap 1 - na południe od Białej Podlaskiej, pomiędzy Drogą Wojewódzką 812,
a linią kolejową na wschód,
Etap 2 - na południe od Białej Podlaskiej na zachód od Drogi Wojewódzkiej,
do miejscowości Smolne Piece Jaźwiny,
Etap 3 - centrum Białej Podlaskiej, w kwartale ulic: Narutowicza, al.
Tysiąclecia, Nowa, Zamkowa.
lub
https://tinyurl.com/yyv9d9t8

13. Lokalizacja Centrum Zawodów *
Opisz planowaną lokalizację Centrum Zawodów na wszystkie biegi czy jest to
polana w środku lasu czy obiekt z dostępem do sanitariatów itp. Mile widziany
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link do map internetowych (np. Google Maps) z naniesioną lokalizacją, można
również przesłać skan, zdjęcie mapy na adres mailowy: biuro@zielonysport.pl.
Etap 1, 2 - w miejscowości Wólka Plebańska, goła polana,
Etap 3 - w Białej Podlaskiej, przy ul. Narutowicza, teren I Liceum
Ogólnokształcącego, dostęp do bazy sanitarnej (toalety, prysznice).
Możliwość skorzystania z hali sportowej.

14. Charakterystyka terenu *
Opisz krótko charakterystykę terenu na każdy z biegów. Jeżeli mapa ma być w
terenie w którym nigdy nie było mapy, wpisz to tutaj.
Etap 1, 2 - Las mieszany z dominującą formacją świerku. Przebieżność
względnie dobra, miejscami ograniczona widoczność. Duże zagęszczenie
polodowcowych form rzeźby terenu o zróżnicowanej wielkości. Sieć dróg
bogata, liczne tereny podmokłe.
Mapa w terenie, w którym nigdy nie było mapy.
Etap 3 - Teren zurbanizowany z bardzo dobrą przebieżnością i
nieregularnym układem budynków. Teren płaski.
Mapa w terenie, w którym nigdy nie było mapy.

Teren zamknięty

W tej sekcji, zgodnie z nowymi Zasadami Organizacji Zawodów (pkt. 11),
organizatorzy zawodów mają obowiązek określić obszar i warunki zamknięcia
terenu, który ma być wykorzystany na zawodach. Określony w ten sposób teren
zostanie zamknięty wraz z publikacją kalendarza CTZ. Przepis dotyczy
organizatorów imprez mistrzowskich (MP, KMP, PN), jednak organizatorzy
wszystkich zawodów CTZ są zachęcani do wprowadzenia klauzuli zamknięcia
terenu.

15. Lokalizacja terenu zamkniętego *

W tym punkcie trzeba określić zakres terenu, który ma być zamknięty na
wszystkie biegi/etapy zawodów. Określenie terenu robi się poprzez przesłanie
obrysu terenu zawierającego obszar planowanych zawodów, obrys ten może być
większy niż obszar, który docelowo będzie wykorzystany na zawody. Ważne, żeby
informacje odnośnie poszczególnych biegów na zawodach były przedstawione w
czytelny sposób. Obrys można określić poprzez przesłanie linku do map
internetowych lub edycję map pod linkiem: https://tinyurl.com/yyv9d9t8 (link
dostępny dla wszystkich). Można również przesłać skan, zdjęcie mapy na adres
mailowy: biuro@zielonysport.pl. W związku z powyższym, trzeba tutaj wkleić link
do mapy internetowej z obrysem terenu lub napisać, że teren został określony w
linku Google Maps dostępnym powyżej lub wysłany na adres mailowy związku.
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https://drive.google.com/open?id=17gWpyTzKOCrlO1FBNS7gySRTS4&usp=sharing

16. Warunki zamknięcia terenu - Bieg 1 - nazwa *

Poniżej proszę wpisać nazwę zawodów, których mają dotyczyć warunki
zamknięcia terenu, np. Mistrzostwa Polski - sprint BNO albo Grand Prix Polonia Etap 1, 2, 3. Poszczególne biegi/etapy można połączyć w jedną całość (np.
wielodniówki rozgrywane w terenie leśnym), jeżeli warunki są takie same dla
wszystkich biegów/etapów.
Puchar Podlasia 2021 - Etap 1 (średni), Etap 2 (klasyk)

Warunki zamknięcia terenu - Bieg 1 - warunki *

Wybierz jedną z opcji lub wpisz własne warunki. Organizatorzy zawodów rangi
Mistrzostw Polski oraz kwalifikacji do imprez głównych, muszą uzyskać
akceptację Zarządu PZOS na warunki zamknięcia terenu.
●
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.
●
W terenie zamkniętym dopuszcza się 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.
●
Inne:

17. Warunki zamknięcia terenu - Bieg 2 - nazwa
Poniżej proszę wpisać nazwę zawodów, których mają dotyczyć warunki
zamknięcia terenu, np. Mistrzostwa Polski - sprint BNO lub Grand Prix Polonia Etap 1, 2, 3. Poszczególne biegi/etapy można połączyć w jedną całość (np.
wielodniówki rozgrywane w terenie leśnym), jeżeli warunki są takie same dla
wszystkich biegów/etapów.
Puchar Podlasia 2021 - Etap 3 (sprint)

Warunki zamknięcia terenu - Bieg 2 - warunki
Wybierz jedną z opcji lub wpisz własne warunki. Organizatorzy zawodów rangi
Mistrzostw Polski oraz kwalifikacji do imprez głównych, muszą uzyskać
akceptację Zarządu PZOS na warunki zamknięcia terenu.
●
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.
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●

●

W terenie zamkniętym dopuszcza się 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.
Inne:

18. Warunki zamknięcia terenu - Bieg 3 - nazwa
Poniżej proszę wpisać nazwę zawodów, których mają dotyczyć warunki
zamknięcia terenu, np. Mistrzostwa Polski - sprint BNO lub Grand Prix Polonia Etap 1, 2, 3. Poszczególne biegi/etapy można połączyć w jedną całość (np.
wielodniówki rozgrywane w terenie leśnym), jeżeli warunki są takie same dla
wszystkich biegów/etapów.
Nie dotyczy

Warunki zamknięcia terenu - Bieg 3 - warunki
Wybierz jedną z opcji lub wpisz własne warunki. Organizatorzy zawodów rangi
Mistrzostw Polski oraz kwalifikacji do imprez głównych, muszą uzyskać
akceptację Zarządu PZOS na warunki zamknięcia terenu.
●
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.
●
W terenie zamkniętym dopuszcza się 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.
●
Inne:

Uwagi

Jeżeli zawody składają się z większej liczby biegów, prosimy tutaj określić warunki
zamknięcia terenu.
Nie mam

Informacje dodatkowe

Poniższe informacje mogą wpłynąć pozytywnie na ocenianą ofertę.
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19. Warunki logistyczne (nocleg, wyżywienie, program
turystyczny, itp.)
W jakich warunkach planowany jest nocleg, wyżywienie, itp.
Nocleg oraz wyżywienie zorganizowane będą na terenie I LO w Białej
Podlaskiej. Szkoła posiada 2 sale gimnastyczne (duża i mała) oraz 10 sali
lekcyjnych, w sumie znajdzie się miejsce dla ok. 200 osób. Jesteśmy po
pierwszych rozmowach z Dyrekcją szkoły.
Poza tym w Białej Podlaskiej znajduje się bogata oferta noclegowa.

20. Szczególne atuty oferty

Atuty oferty, które mogą mieć pozytywny wpływ na jej ocenę.
Zawody w dziewiczym terenie dla biegu na orientację.
Jesteśmy po rozmowach z lokalnym Nadleśnictwem, docelowo po zawodach
na mapach ma być otwarty projekt w ramach koncepcji Zielonego Punktu
Kontrolnego.
Centrum Zawodów na 3 etapie oraz ceremonia wręczenia nagród będzie
miała miejsce na Rynku.
Jesteśmy po rozmowach z Prezydentem Białej Podlaskiej, list intencyjny o
współpracy, jako załącznik został wysłany do biura PZOS, wraz z Pismem
Przewodnim.

21. Dotychczasowe doświadczenie przy organizacji zawodów
Będzie to trzecia edycja Pucharu Podlasia, pierwszy raz aplikujemy o CTZ. W
latach 2010-2016 zorganizowaliśmy 18 imprez regionalnych.

22. Zasoby rzeczowe, osobowe i finansowe do wykonania
wnioskowanego zadania (własne i/lub pozyskane)
Posiadamy zestaw 45 stojaków, 70 lampionów oraz zestaw 40 stacji
SPORTident. Poza tym 4 namioty uniwersalne, tyczki, taśmy.
W naszym klubie skupionych jest 2 licencjonowanych kartografów, 4
budowniczych tras oraz 8 sędziów.
Mamy zapewnienie z UM o wsparciu zawodów w kwocie 3000-5000 zł.
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