Puchar Przedwiośnia 2022
(Świętno, 19.03.2022)
1. Organizator
Harcerski Klub Sportowy „AZYMUT” Mochy
Kierownik zawodów – Andrzej Galla (tel. 694 743 367)
2. Forma i rodzaj biegu
Bieg na orientację (dystans klasyczny) z użyciem nowej mapy „Wieża widokowa”
(skala 1: 10 000 ; aktualność – zima 2022), z wykorzystaniem elektronicznego
systemu potwierdzania punktów SportIdent. Start interwałowy.
3. Centrum zawodów: Szkoła Podstawowa w Świętnie
4. Program zawodów
9.30 – początek pracy biura zawodów
11.00 – start pierwszych zawodników
13.45 – zakończenie zawodów
5. Kategorie: K10, M10, KM10R (rodzinna), K12, M12, K14, M14, K16, M16, K18,
M18, K20, M20, K21, M21, K35, M35, K40, M40, K45, M45, K50 i starsze, M50,
M55, M60, M65, M70 i starsi, OPEN (dla początkujących); organizator zastrzega
sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej ilośći zgłoszonych zawodników
Zgłoszenia:
na adres mailowy azymutmochy@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska, rocznika,
kategorii, klubu/miejscowości, numeru chipa (jeśli nie wypożyczamy) do 14 marca
2022r. Zgłoszenia po terminie także w dniu zawodów wyłącznie w miarę
dostępności map za dodatkową opłatą.
6. Opłaty
15 zł + 5 zł za wypożyczenie chipa dla kategorii do KM16
oraz 25 zł + 5 zł za wypożyczenie chipa dla kategorii KM18 i starszych
Wpisowe przy dogłoszeniu się po terminie: 150% + 5 zł za wypozyczenie chipa,
Zgubienie chipa – 200 zł.
Wpłaty można dokonywać na konto HKS Azymut Mochy
56 2030 0045 1110 0000 0296 6230 lub w biurze zawodów
7. Lista startowa
Lista startowa będzie dostępna 18 marca (na stronie http://azymutmochy.pl )
8. Komunikat techniczny
Komunikat techniczny będzie dostępny w czwartek 17 marca

9. Limit czasu
We wszystkich kategoriach obowiązuje limit czasu: 120 minut
10. Wyniki
Wyniki będą dostępne na stronie: http://azymutmochy.pl wieczorem
po zakończeniu zawodów
11. Uwagi
a) wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania;
b) w centrum zawodów czynny będzie bufet (kawa, herbata, domowe ciasto);
c) każdy startujący ma zapewnione: profesjonalna mapę do biegu na orientację,
pomiar prawidłowości pokonania trasy, wodę na mecie;
d) każdy startuje w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego;
e) organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas imprezy;
f) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów;
g) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą;
h) uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji odnośnie
imprezy;
i) w sparwach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego;
j) organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu;
k) wszystkie informacje dotyczące imprezy ukazywac się będą na stronie
zawodów: http://azymutmochy.pl

