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WSPÓŁORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Kierownik zawodów
ZESPÓŁ
Sędzia
główny
ORGANIZATORÓW
Z-ca sędziego głównego
Budowniczy tras
Obsługa SI
Sędziowie startu:
DATA I MIEJSCE

CIEŚLA Sławomir
CIEŚLA Sławomir
CIEŚLA Hubert
SKORUPA Mariusz
CIEŚLA Hubert
PANEK Elżbieta
CIEŚLA Danuta

Gmina Pątnów
0239
0239
1097
0161
1097
0330
0238

15 czerwca 2019 - Załęcze Małe
XXVI Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Biegu na Orientację
dystans skrócony klasyk
16 czerwca 2019 - Załęcze Małe
VI Mistrzostwa Załęczańskiego Łuku Warty w Rowerowej Jeździe na Orientację
dystans średni
II DUATLON Orientacyjny

RANGA ZAWODÓW 15 czerwca 2019 Bieg na orientację – zawody rankingowe RTZ współ. rankingu 0,7
16 czerwca 2019 Rowerowa jazda na orientację – zawody regionalne
PROGRAM
ZAWODÓW

Sobota, 15 czerwca 2019
08:00 - 09:30 - Praca biura zawodów (kwaterowanie)
10:00 - start pierwszego zawodnika BnO - średni
14:00 - zakończenie zawodów (uroczyste nagrodzenie zwycięzców)
Niedziela, 16 czerwca 2019
08:00 - 09:30 - Praca biura zawodów
10:00 - start pierwszego zawodnika RJnO
15:00 - zakończenie zawodów (uroczyste nagrodzenie zwycięzców)

CENTRUM
ZAWODÓW

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów
GPS: 51 4'56.52''N, 18 44'16.3''E
h ps://goo.gl/maps/H9UUUp4PgGL2

WIELUŃ

GMINA PĄTNÓW

ZAŁĘCZE MAŁE

www.aktywniewzaleczu.pl/orient19
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BIURO ZAWODÓW Czynne w Centrum Zawodów
sobota w godz. 08:00-09:30,
niedziela w godz. 08:00-09:30.
ZESPÓŁ
W Centrum Zawodów będzie możliwość zaparkowania pojazdów tylko w wyznaczonych
ORGANIZATORÓW miejscach.
Parking P1 - samochody osobowe, Parking P2 – samochody osobowe oraz autobusy. Zabrania się
zastawiania dróg przeciwpożarowych oraz wjazdu na parking VIP.

CENTRUM ZAWODÓW
PARKING VIP
WC, NATRYSKI

PARKING P2
ZAKAZ WJAZDU

PARKING P1
POTWIERDZANIE
PK

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów
kontrolnych (PK) SPORTident. Dla osób, które nie posiadają kart SPORTident, istnieje możliwość
ich wypożyczenia w dniu zawodów od organizatora.

NUMERY
STARTOWE

Podczas zawodów RJnO (16 czerwca 2019) zawodnicy mają obowiązek startu z numerami
startowymi otrzymanymi w Biurze Zawodów. Zawodnicy bez numeru startowego nie zostaną
dopuszczeni do startu. Numer startowy musi być umieszczony w widocznym miejscu najlepiej z
przodu na kierownicy roweru. Zginanie lub jakiekolwiek zakrywanie jego części lub całości jest
zakazane.

OPŁATY

Brak opłat startowych - zawody ﬁnansowane są ze środków Urzędu Gminy Pątnów pozyskanych
na wspieranie i upowszechnianie kultury ﬁzycznej i sportu oraz od sponsorów.

TEREN

Obszar zawodów obejmuje malownicze tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, który jest
najbardziej wysuniętym obszarem Jury Krakowsko – Częstochowskiej z licznymi formami
krasowymi, lekkimi wzniesieniami, pokryty lasami sosnowymi, niewielkimi formami skalnymi
oraz piaszczystymi ścieżkami. Sieć ścieżek zróżnicowana.
15 czerwca 2019 - Bieg na orientację
Mapa zaktualizowana o nowe obszary do BnO wg norm ISSOM 2017 – obejmuje tereny
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
16 czerwca 2019 - Rowerowa jazda na orientację
Mapa poszerzona o nowe niewykreślone tereny pod RJnO. Nieregularna sieć ścieżek na
malowniczym terenie rzeki Warty.

www.aktywniewzaleczu.pl/orient19
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UCZESTNICTWO

Każdy chętny, który zgłosi się poprzez odpowiednie formularze dostępne na stronie:
aktywniewzalecz.pl/orient19/#zgloszenia

KATEGORIE

Pierwszy dzień 15 czerwca 2019r. (Bieg na Orientację):
Kobiety:
K-10N, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20, K-21, K-35, K-50
Mężczyźni
M-10N, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20, M-21, M-35, M-50
Popularyzacyjna:
Rodzinna (RODZ), OPEN A, OPEN B
Drugi dzień 16 czerwca 2019 r. (Rowerowa Jazda na Orientację)
Kobiety
K-14, K-17, K-20, K-21, K-40, K-50, K-60
Mężczyźni
M-14, M-17, M-20, M-21, M-40, M-50, M-60
Popularyzacyjna
Rodzinna (RODZ), OPEN A, OPEN B
Drugi dzień 16 czerwca 2019 r. (Duatlon orientacyjny)
Kobiety
K-14, K-17, K-20, K-21, K-40, K-50, K-60
Mężczyźni
M-14, M-17, M-20, M-21, M-40, M-50, M-60
Kategoria rodzinna od 2 do 5 osób (w wyjątkowych przypadkach liczba osób może zostać
rozszerzona tylko za zgodą organizatora); w tej kategorii musi występować przynajmniej jedna
osoba dorosła. Kategorie OPEN A i OPEN B różnią się długością, gdzie kategoria OPEN A - krótka,
OPEN B - długa.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej ilości osób w jednej z
nich.

DUATLON
ORIENTACYJNY

Drugi dzień 16 czerwca 2019 r. (Duatlon orientacyjny)
Podczas drugiego dnia osoby, które zgłoszą się w oddzielnym formularzu na duatlon będą mieć
możliwość wystartowania w dwóch bojach orientacyjnych.
Po ukończeniu swojej trasy podczas rowerowej jazdy na orientację, odczytują chip na mecie (w
celu klasyﬁkacji w zawodach RJnO), odkładają rower i wybiegają w trasę BnO. Po ukończeniu
dwóch bojów, klasyﬁkowani są w RJnO oraz w duatlonie.
Szacowany czas w duatlonie dla trasy RJnO około 60 min oraz dla BnO 30 min.
Minimalna liczba uczestników w poszczególnych kategoriach duatlon jest równa 2, w przeciwnym
wypadku kategoria nie będzie brana pod uwagę w klasyﬁkacji duatlon.
Szczegóły procedury zmiany oraz przewidywane kategorie w kolejnym biuletynie.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularzy umieszczonych na stronie (zakładka
zgłoszenia): aktywniewzaleczu.pl/orient19/#zgloszenia
UWAGA! Nieprzekraczalny termin rejestracji to 9 czerwca 2019 r., godzina 23h59.
Rejestracja po terminie wyłącznie za zgodą organizatora może wiązać się z dodatkową opłatą.
Zgłoszenie się zawodnika jest równoznaczne z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu zawodów
zamieszczonego na stronie internetowej www.aktywniewzaleczu.pl/orient19/#biuletyn

NAGRODY

Dla zwycięzców każdej kategorii każdego dnia przewidywane są medale od 1 do 3 miejsca oraz
dyplomy od 1 do 6 miejsca.
Nagrody w klasyﬁkacji generalnej klubowej w Biegu na Orientację - dyplomy i puchary.

www.aktywniewzaleczu.pl/orient19
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NOCLEG

Organizator zapewnia miejsce na sali gimnastycznej w centrum zawodów.
Nocleg zapewniony przez organizatora na sali gimnastycznej jest noclegiem w warunkach
polowych. Oznacza to, że każdy z nocujących powinien posiadać własny śpiwór i karimatę.
Na terenie noclegu można korzystać z WC oraz natrysków.
Kwaterowanie w sobotę od godziny 8:00 w czasie pracy biura zawodów.
Więcej baz noclegowych znajdujących się w okolicy można znaleźć na stronie
:www.aktywniewzaleczu.pl/orient19/#nocleg

ZGODA
RODZICA

Każda osoba niebędąca pełnoletnią musi posiadać zgodę rodzica na uczestnictwo w zawodach.
Wzór umieszczony jest na stronie www.aktywniewzaleczu.pl/orient19/#biuletyn

INNE

Zawodnicy muszą posiadać kaski ochronne na głowie podczas pokonywania trasy w rowerowej
jeździe na orientację.
Dzieci do lat 12 i nieposiadające karty rowerowej muszą przebywać pod opieką dorosłych.
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
Opiekę medyczną na zawodach zapewnia organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów
zamieszczonych na stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
Informacje bieżące o zawodach znajdują się na stronie aktywniewzaleczu.pl/orient19/#biuletyn

SPONSORZY

SGB

Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie

o

FUNDACJA

POMOCY

www.dotknijpomocy.org
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