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Organizator
Organizator
Kierownik zawodów

Forma i rodzaj biegu

Centrum zawodów

Program zawodów

Kategorie

Harcerski Klub Sportowy "AZYMUT" Mochy
Polski Związek Orientacji Sportowej
Mnisterstwo Sportu i Turystyki
Andrzej Galla - tel. 694 743 367
W tym roku mija 100 lat kiedy zorganizowano w Polsce pierwsze zawody w biegu na orientację (były
to zawody wojskowe a odbyły się na terenie Wielkopolski). W ramach obchodów 100-lecia HKS
Azymut Mochy organizuje zawody w biegu na orientację. Wracamy do źródeł czyli miejsca gdzie
powstała jedna z pierwszych kolorowych map w Polsce do bno – „Włoszakowice”
Jedna z tras –RETRO będzie przygotowana na starej mapie a zawodnicy będą ją zaliczać z użyciem
kart startowych. Zachęcamy też uczestników do biegania w strojach – jak dawniej – dederonowych.
Bieg na orientację, dystans klasyczny, na mapie "Włoszakowice"
Start interwałowy
Dominice (świetlica wiejska)
GPS 51.939470, 16.297654

09.30 - początek pracy biura zawodów w świetlicy wiejskiej w Dominicach
11.00 - start pierwszych zawodników
13.45 - zakończenie zawodów
Open K – krótka (ok. 3km),
Open S – średnia (ok. 5km) ,
Open L – długa (ok. 7,5km),
trasa RETRO (ok. 5km)

Potwierdzanie PK

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego, bezdotykowego
systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident Air+
na trasie RETRO- karty startowe

Zgłoszenia

poprzez formularz na stronie PZOS lub na adres mailowy: azymutmochy@wp.pl
z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, kategorii, klubu/ miejscowości, numeru
chipa do 11 października 2022r.
Zgłoszenia po terminie, także w dniu zawodów, wyłącznie w miarę dostępności map
za dodatkową opłatą.
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Opłaty

Lista startowa

Start w zawodach bezpłatny.
Osoby nieposiadające karty startowej 3 zł za wypożyczenie chipa
Zgubienie chipa - 200 zł.

Lista startowa będzie dostępna 14.10.2022r.

Komunikat techniczny

Komunikat techniczny będzie dostępny w sobotę 15.10.2022r.

Limit czasu

We wszystkich kategoriach obowiązuje limit czasu 150 minut

Wyniki
Nagrody
Uwagi

Wyniki będą dostępne na stronie: www.azymutmochy.pl wieczorem po zakończeniu
zawodów
Medale, dyplomy i drobne upominki za miejsca 1-3
- zgłoszenie na bieg jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zobowiązaniem się do jego przestrzegania;
- centrum zawodów znajduje się w sali wiejskiej, organizator zapewnia dostęp
do toalet; w centrum zawodów czynny będzie bufet (kawa, herbata, domowe ciasto);
- każdy startujący ma zapewnione: profesjonalną mapę do biegu na orientację,
pomiar prawidłowości pokonania trasy, wodę na mecie;
- każdy startuje w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego;
- organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas imprezy;
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów;
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą;
- uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji odnośnie
imprezy;
- w sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego;
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu;
- wszystkie informacje dotyczące imprezy ukazywać się będą na stronie zawodów:
www. azymutmochy.pl oraz wydarzenia na FB
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