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





Współorganizatorzy
 Polski Związek Orientacji Sportowej
 Nadleśnictwo Miękinia

Forma i ranga zawodów














Zawody w biegu na orientację CTZ
Ranking 1,00
Start interwałowy w formie biegu indywidulnego
Klasyfikacja będzie przeprowadzona po dwóch dniach,
decyduje suma czasów. Dla kategorii KM-14 i młodsze tylko II
dzień – bieg średniodystansowy

Zespół organizatorów
Kierownik zawodów
Sędzia główny
Budowniczy tras
Kierownik startu
Biuro Zawodów
Obsługa SI –

-

Marcin Ciszek
Arleta Sosenko
Kostiantyn Majasow
Agnieszka Sałahub - Mądra
Remigiusz Widziewicz
Kalikst Sobczyński

Program zawodów

Centrum zawodów

 Etap 1 01.10.2022 sobota – bieg nocny
(start godz. 20.00)
 Etap 2 02.10.2022 niedziela – bieg
średniodystansowy
(start godz. 12.00)

 Parking 1,2 etap znajduję się w miejscowości Lubiatów, gmina Miękinia
Mapa gogle:
https://goo.gl/maps/SVRb1RPYSrqN3otQ8
 Etap 1 01.10.2022 sobota - bieg nocny (start godz. 20.00 )
Gmina Miękinia, Lubiatów – Świetlica Wiejska
Lubiatów 19, 55-330 Miękinia
Mapa gogle:
https://goo.gl/maps/fRmQk8YqNiZ818459
Biuro zawodów czynne od godz.18.00
 Etap 2 02.10.2022 niedziela -bieg średniodystansowy (start godz. 12.00)
Gmina Miękinia, Lubiatów – Świetlica Wiejska
Lubiatów 19, 55-330 Miękinia
Mapa gogle:
https://goo.gl/maps/fRmQk8YqNiZ818459
 Biuro zawodów czynne od godz.10.00

Kategorie wiekowe
 Puchar Śląska I dzień – bieg nocny: KM16, KM18, KM20,KM21,KM35, KM45,
KM50, M55,M60,
 Puchar Śląska II dzień – bieg średniodystansowy : KM10, KM12, KM14, KM16,
KM18, KM20,KM21,KM35, KM45, K,M50, M55,M60, Rodzinna
 Dodatkowe kategorie w których będzie przygotowana mapa - bez dróg
KM-18- 20 E, KM21E
 Kategorie rekreacyjne OPEN A,OPEN B,
 Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku
małej ilości zgłoszeń.
 Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Orientacji Sportowej
warunkiem udziału w kategoriach sportowych „Pucharu Śląska” 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/70e67c30-9e52439a-a603-bb0536b7dbe9

Zgłoszenie
 I termin do 15.09.2022
 II termin do 23.09.2022
przez formularz zgłoszeniowy Polskiego Związku Orientacji Sportowej
(https://orienteering.org.pl/pzos/entries)
W wyjątkowych sytuacjach oraz dla obywateli Ukrainy na adres
e-mail: bno.wks.slask@gmail.com

Opłata startowa
Kategorie Sportowe

do kat. KM16
Powyżej kat.
KM16

Termin I
Do 15.09.2022

Termin II
Do 23.09.2022

Po terminie

40 zł (2 etapy)
20 zł (1 etap)
60 zł (2 etapy)
35zł (1 etap)

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

70zł (2 etapy)
35 zł (1 etap)
80zł (2 etapy)
45 zł (1 etap)

Dla obywateli Ukrainy udział w zawodach jest bezpłatny
Kategorie Rekreacyjne

OPEN A
OPEN B
RODZINNA

Termin I
Do 15.09.2022

Termin II
Do 23.09.2022

Po terminie

40 zł (2 etapy)

50 zł (2 etapy)

70zł (2 etapy)

35zł (1 etap)

40 zł (1 etap)

45 zł (1 etap)

Dla obywateli Ukrainy udział w zawodach jest bezpłatny
 wypożyczenie chipa SI: 8 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 Śląska
Opłata
realizowana
Teren
zawodówprzelewem 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: bno.wks.slask@gmail.com

Organizator obciąży kluby (uczestników) kwotą 50% wpisowego za
zawodników nieobecnych na zawodach, którzy nie zostaną odgłoszeni do dnia
23.09.2022.

Teren i mapa zawodów
 W Pucharze Śląska zostanie użyta nowa mapa, w terenie nigdy
niewykorzystywanym do organizacji zawodów w BnO. Mapa „ Lubiatów”,
skala mapy 1:10000 warstwice co 2,5 m, kartograf: Wojciech Dwojak, Marcin
Ciszek. Aktualność wrzesień 2022.
Teren w większości o bardzo dobrej przebieżności z niewielkimi
przewyższeniami o ciekawej rzeźbie terenu, zachęcający do szybkiego
pokonywania kolejnych kilometrów trasy z przyjemnością oraz niedosytem
na mecie że chciałoby się więcej i więcej 

Rekomendacja Wojtka Dwojaka ,autora mapy na tegoroczne
Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym oraz nocnym:
Tegoroczne Mistrzostwa Polski w średniodystansowym i nocnym biegu
na orientację zostaną rozegrane w terenie, który będzie niespodzianką
dla wszystkich. Podobnie jak zeszłoroczne Mistrzostwa na tych
dystansach będzie to teren pagórkowaty
z bardzo dużą zmiennością i to zarówno w warstwie roślinności jak i
przebieżności oraz z dużą różnorodnością występujących w nich
elementów. Podobną niespodzianką będzie teren, który zostanie użyty
na Pucharze Śląska, czyli zawodach, które na tydzień przed MP-kami
odbędą się w okolicach Miękini. Będzie to świetna okazja, żeby dokonać
ostatnich szlifów przed zbliżającymi się Mistrzostwami, ponieważ
charakterystyka terenów będzie podobna.

Nagrody
 Za zdobycie I,II,III miejsca medale i dyplomy.

Zakwaterowanie
 Organizator czyni starania o pozyskanie oferty noclegów w warunkach
turystycznych ( materac, śpiwór). W przypadku zainteresowania,
prosimy o wstępną informację na adres mail: bno.wks.slask@gmail.com
pozwoli nam to na określenie potrzeb.
 Odległości do miejscowości z bogatą bazą noclegową :
Wrocław PKP Główny – Lubiatów 32 km
Środa Śląska – Lubiatów 15 km
Brzeg Dolny – Lubiatów 14 km

Dodatkowe informacje











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
Biuletynu
W przypadku odwołania imprezy w związku z rządowymi
Nagrody biegi indywidualne
- miejsca
DO zakazu
ZOBACZENIA
NA

obostrzeniami
związanymi
z COVID,
wstępu
doZAWODACH
lasu,
organizator gwarantuje1-3:
zwrotmedale,
100% wpłaconego
upomink wpisowego
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne
zawodów
Informacje o zawodach znajdują i
się|na stronie: http://bno.pl/

DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH 

