Komunikat techniczny nr 1/2017
VI Puchar Lubuskiego w BnO (6 runda) 24.06.2017
Plac ćwiczeń nr 2 k. Sulechowa
II Mistrzostwa Sulechowa w biegu na orientacje
1.

Organizatorzy:
5 pułk artylerii w Sulechowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
- współorganizator:
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
PW ADRIANNA Jerzy Deptuła

2.

Termin:
24.06.2017(sobota) START – sobota /bieg klasyczny/ godz. 11.00

3.

Miejsce zawodów:
Lasy koło strzelnicy garnizonowej ok.1 km od Sulechowa

4.

Forma i kategoria:
Dzienne, indywidualne (bieg klasyczny),KM-10R,KM-10, KM-12, KM-14, KM-16,
KM-18, KM-20, KM-21, KM-35, KM-40, KM-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70+,
OPEN (kategoria popularyzacyjna – łatwa)
W rozgrywanych kategoriach może wystartować każdy, bez konieczności posiadania
licencji (organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w wypadku małej ilości
zgłoszeń)

5.

Mapa: (nowa mapa)
PC 2, skala 1:10 000, warstwice e-2,5 m, akt. V-2016
Potwierdzenia z wykorzystaniem SPORTIdent, opisy PK wydrukowane na mapach i do
pobrania przy meldunku.

6.

Centrum zawodów:
Miejsce – Strzelnica Garnizonowa w Sulechowie
CZ
Dojazd z Sulechowa ok. 1 km (starą drogą nr 3)
Parking w CZ
Potwierdzenia z wykorzystaniem SPORTIdent, opisy PK wydrukowane na
mapach i do pobrania w Centrum Zawodów.

7.

Zgłoszenia:
Do dnia 19.06.2017. Po tym terminie będą przyjmowane zgłoszenia po uzgodnieniu z
organizatorem.
• Pocztą elektroniczną na adres: jerzdept@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać; nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, kategoria, klub
zgłaszający, nr licencji PZBnO, nr karty SI (ewentualnie zapotrzebowanie na SI)

8.

Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów – Krzysztof MOL
Budowniczy tras – Jerzy Deptuła BT II
Obsługa SI – Jerzy Deptuła

9.

Opłaty:
Koszty uczestnictwa - Kluby woj. lubuskiego zgodnie z ustaleniami.
• Opłata startowa KM–16 i < - 8 zł, KM–18 i > - 15 zł
• Opłata po terminie + 50% (zgłoszenie po potwierdzeniu organizatora), zgłoszenie w
dniu zawodów + 100% (tylko w miarę wolnych map). Podwyższone opłaty dotyczą
również klubów woj. Lubuskiego.
• Wypożyczenie SI - 4zł (opłata za zgubienie SI - 200 zł)

10.

Nagrody:
- medale miejsca 1 – 3 we wszystkich kategoriach wiekowych
- dyplomy miejsce 1 – 6 kat. KM-10R,KM-10, KM 12/14, OPEN,
miejsce 1 – 3 kat. KM-16>

11.

Świadczenia:
- napój na mecie
- inne w miarę możliwości organizacyjnych

12.

Postanowienia końcowe:
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
- Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień komunikatu oraz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych
- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów
- Telefon kontaktowy; Krzysztof MOL 261569533, kom.+48 783 700 024
- Jerzy Deptuła +48 605 054 018
ORGANIZATOR

