
                                      

                         

REGULAMIN 

I  OTWARTYCH MISTRZOSTW GOŁDAPI
W 

BIEGU NA ORIENTACJĘ
MISTRZOSTWA WARMII i MAZUR 
(BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY) 

II Runda MISTRZOSTW WARMII i MAZUR  W BIEGU NA ORIENTACJĘ

PUCHAR DOWÓDCY 15 PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO
(KATEGORIA SŁUŻBY MUNDUROWE)

Las Kumiecie, sobota 21.04.2018 r.

Organizator: 
15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

Współorganizatorzy: 
Burmistrz Miasta Gołdap;
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gołdap;
Nadleśnictwo Gołdap;
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej;
Eko Gryf Elbląg;
Dzieci Kukurydzy Gołdap.

Sponsorzy:
Dowódca 15.pplot;
Burmistrz Miasta Gołdap;
IRYD sp. z o.o.;
Nadleśnictwo Gołdap;
Art.-Press. Centrum druku i reklamy;
Piękna Góra Rudziewicz.

Patronat medialny:
Radio 5;
Gołdap.info.

Kierownictwo zawodów:
Kierownik Zawodów     – Krzysztof Świętoń
Kierownik Techniczny  – Krzysztof Banach
Sędzia Główny             – Jan Szepelak
Sędzia Startu               – Bolesław Czechowski
Biuro Obliczeniowe      – Kazimierz Szulżycki
Budowniczy Tras         – Kazimierz Szulżycki 



Termin:
21 kwiecień  2018 r. /sobota /  - bieg średniodystansowy
Start: godz. “00” - 11:00 
Zakończenie ok. godz. 15:00 w Centrum Zawodów

Forma zawodów:  Runda pucharowa, dzienne, indywidualne, średniodystansowy
                   Limit czasu 120 minut

      Rankingowe  0,7
       

Centrum zawodów – informacje o centrum zawodów ich lokalizacja i współrzędne podane będą w komunikacie 
           technicznym po 10 .04 .2018r.

             
Sekretariat: 

21.04. 2018r. (sobota)    - Centrum zawodów, czynny od godz. 08.15 – 10.20- wydawanie chipów

Kategorie  I Otwartych Mistrzostw Gołdapi w średniodystansowym biegu na orientację.
 (dotyczą wszystkich klasyfikacji rozgrywanych w ramach pucharu) :

K (kobiety) 10N      M (mężczyźni)       10N      rocznik 2008 i młodsi 
                  10                                  10        rocznik 2008 i młodsi 
                  12                                  12        rocznik 2006 - 2007 
                  14                                  14        rocznik 2004 - 2005 
                    16                                      16         rocznik 2002 – 2003
                  18                                  18        rocznik 2000 - 2001
                  20                                  20        rocznik 1998 - 1999 
                  21                                  21        rocznik 1984 - 1997 
                  35/40                             35/40    rocznik 1974 – 1983 
                  45/50                             45/50    rocznik 1964 - 1973 
                  55/60+                                       rocznik 1954 i starsze 
                                                        55/60   rocznik 1954 - 1922 
                                                        65/70   rocznik 1944 - 1963 
                                                        75+     rocznik 1943 i starsi 
K/M10N - trasa wstążeczkowana 

Trasy rekreacyjne
K/M10N (rocznik 2006 i młodsi) - trasa wstążeczkowana
10R (trasa rodzinna) - trasa wstążeczkowana – opiekun z dzieckiem do lat 10
OPEN – kategoria początkujących, bez klasyfikacji – bez ograniczeń wiekowych

           Zawodnicy w kat. popularyzacyjnych startują w dowolnej minucie pomiędzy 00 i 60 

Kategorie  Pucharu Dowódcy 15 Pułku Przeciwlotniczego  (służby mundurowe) :

         K (LP) - kobiety , otwarta bez podziału na kategorie wiekowe
         M (LP) - mężczyźni , otwarta bez podziału na kategorie wiekowe

Uwaga:  Zawodnicy zgłaszający się do tej kategorii nie będą klasyfikowani we wszystkich pozostałych klasyfikacjach.
                   Opłata startowa     - 20 zł

Mapy: 
Bieg średniodystansowy 

„Las Kumiecie” aktualność maj 2017 skala 1:10 000 e- 2,5 m, autor: Kazimierz Szulżycki
Mapa wykonano z wykorzystaniem systemu „ LIDAR” 
Bieg rozegrany będzie w terenie zróżnicowanym  i częściowo o utrudnionej  przebieżności.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu lub szkoły, numer 
licencji  PZOS  (w  przypadku  posiadania)  i  nr  chipa  (w  przypadku  posiadania)  należy  przesłać 
w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia  15.04.2018r.  (niedziela) na  adres  swfis15pplot@gmail.com lub 
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://osirgoldap.pl/

mailto:swfis15pplot@gmail.com


Prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń, ponieważ mapy będą drukowane wraz z trasami

Dodatkowe informacje:
Kierownik zawodów – Krzysztof Świętoń, Tel. 609606990 lub 727013560

Sędziowanie:
Na  zawodach  stosowany  będzie  elektroniczny  system  pomiaru  czasu  i  potwierdzania  punktów  kontrolnych 
SPORTIDENT  /SI/.  Dla  uczestników  nieposiadających  własnego  chipa,  istnieje  możliwość  jego  wypożyczenia 
w sekretariacie zawodów, za opłatą 3 zł (opłata za zagubienie chipa 130 zł).  W kategoriach K/M10N (rocznik 2006 
i młodsi) - trasa wstążeczkowana 10R (trasa rodzinna) - trasa wstążeczkowana – opiekun z dzieckiem do lat 10 oraz 
kategorii dla początkujących - OPEN zawody zostaną rozegrane przy użyciu kart startowych - (bez chipów)

Wpisowe: 
                Opłata za start w każdym biegu jak niżej:

           Kategorie K10, M10,    - bez opłat 
           Kategorie K12, M12, K14, M14,                           - 5 zł 
           Kategorie K16, M16, K18, M18                            - 5 zł 
            Kategorie K20, M20 i starsze                                  - 10 zł

Opłaty  startowej  nie  wnoszą  zawodnicy  startujący  w   kategoriach  K/M10N  (rocznik  2006  i  młodsi)  -  trasa  
wstążeczkowana 10R (trasa rodzinna) - trasa wstążeczkowana – opiekun z dzieckiem do lat 10 oraz kategorii dla 
początkujących - OPEN zawody zostaną rozegrane przy użyciu kart startowych - (bez chipów)

            Wpisowe płatne w centrum zawodów przed startem .
Podane  kwoty  wysokości  wpisowego  nie  zawierają  ewentualnych  kosztów  wypożyczenia  chipa  (patrz;  
sędziowanie)

Nagrody:
Medale i dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii K/M.
Puchar Dowódcy 15 Pułku Przeciwlotniczego (służby mundurowe) -  zwycięzcy w kategorii służby mundurowe K/M
Puchary Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej dla najliczniej obsadzonej kategorii 
Dyplomy dla wszystkich zawodników w  kategorii K/M 10 N , K/M 10 R, K/M 10 

Dekoracja zwycięzców:
Dekoracja zwycięzców w dniu zawodów ok. godz. 15.00
Po dekoracji odbędzie się losowanie nagród.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia wodę dla zawodników.

Noclegi: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.

   
INNE:

Dodatkowych informacji o zawodach udziela Krzysztof Świętoń tel. 609606990 lub 727013560
adres email: swfis15pplot@gmail.com
W pobliżu miejsca startu odbywać się będzie festyn promujący zdrowie realizowany przez Nadleśnictwo Gołdap -  
"Więcej ruchu więcej zdrowia". Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

DO ZOBACZENIA NA ZAWODACH


