Biuletyn nr 1
Organizatorzy
❖ Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”
❖ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
❖ Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych
❖ Gmina Sobótka
❖ Gmina Marcinowice
❖ Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

Współorganizatorzy
❖ Polski Związek Orientacji Sportowej
❖ Nadleśnictwo Miękinia

Formairangazawodów
❖
❖
❖
❖
❖

Bieg indywidualny w formie startu interwałowego
Ranking PZOS
Start interwałowy w formie biegu indywidulnego
O wyniku końcowym decyduje suma czasów dwóch biegów

Zespół organizatorów
❖ Kierownik zawodów - Marcin Ciszek
❖ Kierownik techniczny zawodów - Kalikst Sobczyński
❖ Budowniczy tras
Etap 1 (middle) - Kalikst Sobczyński
❖ Etap 2 (klasyk) - Marcin Ciszek
❖ Sędzia Główny - Arleta Sosenko
❖ Biuro Zawodów - Agnieszka Mądra
❖ Obsługa SI - Kostia Majasow
❖ Start - Marta Becmer

Programzawodów

❖ Etap 1 22.05.2021 sobota - bieg średniodystansowy
(start godz.14.00 )
❖ Etap 2 23.05.2021 niedziela – bieg klasyczny
(start godz. 10.00)

Bieg klasyczny

Centrumzawodów
❖ Etap 1 22.05.2021 sobota - bieg średniodystansowy
(start godz.14.00 )
Teren Leśnictwa Tąpadła, 55-050 Sobótka
Przełęcz Tąpadła 1
Mapa gogle: https://goo.gl/maps/9gUSNUShzkRc9hvy6
Biuro zawodów czynne od godz.12.00
❖ Etap 2 23.05.2021 niedziela - bieg klasyczny
(start godz. 10.00) Boisko sportowe w miejscowości Tąpadła
Mapa gogle: https://goo.gl/maps/LryaCER1RCya3Cis8
Biuro zawodów czynne od godz.9.00

Kategoriewiekowe
❖ Puchar Ślęży: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM35, KM40, KM45,
KM50, KM55, KM60, KM 65, KM 70, KM 75, KM 80, KM85, KM90
❖ Start w kategoriach rekreacyjnych RODZINNA, KRÓTKA, ŚREDNIA i DŁUGA uzależniony
będzie od przepisów dotyczących zapobiegania pandemii Covid 19
❖ Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku mniejszej ilości
zgłoszeń.
❖ Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Orientacji Sportowej warunkiem udziału
w kategoriach sportowych „Pucharu Ślęży” jest posiadanie aktualnej licencji PZOS
oraz ważnych badań lekarskich
❖ Dla chętnych którzy chcą wystartować w kategoriach sportowych,
Istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej - link do wniosku:
https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/70e67c30-9e52-439a-a603bb0536b7dbe9

Zgłoszenie
❖ I termin do 30.04.2021
❖ II termin do 15.05.2021
❖ przez formularz zgłoszeniowy Polskiego
Związku Orientacji Sportowej (https://orienteering.org.pl/pzos/entries)
❖ ewentualnie na adres e-mail: puchar.slezy@gmail.com

Opłatastartowa
Kategorie Sportowe
Termin I
Do 30.04.2021

Termin II
Do 15.05.2021

Po terminie

30 zł (2 etapy)
kat. KM16 i
młodsi
20 zł (1 etap)
kat. KM18 i starsi 40 zł (2 etapy)
25zł (1 etap)

40 zł (2 etapy)
25 zł (1 etap)
50 zł (2 etapy)
30 zł (1 etap)

50zł (2 etapy)
35 zł (1 etap)
60zł (2 etapy)
35 zł (1 etap)

Termin I
Do 07.05.2021

Termin II
Do 15.05.2021

Po terminie

40 zł (2 etapy)

50 zł (2 etapy)

60zł (2 etapy)

25zł (1 etap)

30 zł (1 etap)

35 zł (1 etap)

Kategorie Rekreacyjne

OPEN A
OPEN B
RODZINNA

❖ wypożyczenie chipa SI: 5 zł
❖ zgubienie chipa SI: 150 zł
❖ rezygnacja: 50% wpisowego

Płatność
Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej; 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Konto: 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716 ; Millennium Bank
W tytule przelewu wpisać :
Rodzaj opłaty startowej /klub,nazwisko/ z dopiskiem Puchar Ślęży
Opłata realizowana przelewem musi zostać zaksięgowana na koncie DZOS’u
do godz. 24.00 terminu zgłoszeń. Po upływie II terminu niezbędne jest
okazanie w biurze zawodów dowodu wpłaty. Zapotrzebowanie na faktury prosimy o podanie w
zgłoszeniu lub na adres mail: puchar.slezy@gmail.com

Terenzawodów
❖ Etap 1 22.05.2021 Sobota – Przełęcz Tąpadła.
W części północnej płaski teren z bardzo zmienną przebieżnością, która
powoduje utrudnienie w nawigacji. Część południowa to zbocze góry Radunia z
dużymi przewyższeniami oraz formacjami skalnymi i kamieniami.
Skala mapy 1:7500 warstwice co 5 m kartograf: Kostia Majasow, aktualność: maj
2021 Wojciech Dwojak .
❖ Etap 2 23.05.2021 Tąpadła - Czernica
Teren położony wokół góry Radunia, obejmujący górę Czernica oraz Łysą Górę z
stromymi zboczami oraz częściowo kamienistym podłożem. Na zachód w stronę
miejscowości Tąpadła występuje urozmaicona rzeźba terenu, bogata w górki i
liczne muldy. Północna część mapy to teren o niewielkiej różnicy w przewyższeniu
za to wymagający w nawigowaniu po przez urozmaiconą przebieżność . Las
mieszany, widoczność od bardzo dobrej do utrudnionej. Gęsta sieć dróg i ścieżek.
Skala mapy 1:10000 warstwice co 5 m ,format A-3 ,kartograf : Marcin Ciszek,
Kostia Majasow.
❖ Teren zamknięty: 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.

Nagrody
❖ XXXII Puchar Ślęży:
❖ Za zdobycie I,II,III miejsca medal, dyplom.

Zakwaterowanie
❖ Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu uczestników

Dodatkoweinformacje
❖
❖
❖
❖

Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Biuletynu
❖ Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją ustaleń
Nagrody biegiorganizatora
indywidualne - miejsca 1-3: medale, upominki |
❖ W przypadku odwołania imprezy w związku z rządowymi obostrzeniami
związanymi z COVID-19, organizator gwarantuje zwrot 100% wpłaconego
wpisowego
❖ Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne
zawodów
❖ Informacje o zawodach znajdują się na stronie: http://bno.pl/ oraz
http://pucharslezy.pl/

DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH ☺

