KOMUNIKAT
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
(Strefa C – LUB-DŚL-OPO-WLP)
30.09 – 01.10.2017
Nowy Zagór, Dychów, Nowy Raduszec
Organizator:
UKS ENERGETYK Dychów
PW ADRIANNA Jerzy Deptuła
Patrona honorowy: Wójt Gminy Bobrowice Marek Babul
Sponsor: Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie
Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska
Zespół sędziowsko – organizatorski:
Kierownik zawodów – Jerzy Ostojski
Sędzia Główny – Jerzy Deptuła
Kierownik startu – Jerzy Ostojski
Budowniczy tras – Jerzy Deptuła
BIEG KLASYCZNY:
Termin i miejsce: 30.09.2017 Nowy Zagór
Mapa: (nowa mapa) Nowy Zagór, skala 1 : 10 000 e-5 m, autor Jerzy Deptuła
Start: minuta 00 – godzina 10:00
Pierwszy boks startowy – CLEAR, dodatkowe opisy punktów kontrolnych
Dugi boks startowy – CHEK
Trzeci boks startowy – po ostatnim sygnale pobieramy mapę (mapy w foli)
Opisy PK znajdują się na mapach
START MAPOWY – dobieg z ostatniego boksu startowego – 120 m
Lista startowa: w CZ i na starcie
Parametry techniczne tras: K-14 3600 m 16 PK
M-14 4400 m 17 PK
Parking: CZ
CZ – START = 400 m wyznakowany taśmą biało czerwoną
CZ- META = 300
WC – CZ
Limit czasu : KM-14 (100 minut)
Odczyt chipów: w CZ. Prosimy o szczytywanie chipów przez wszystkich uczestników, nawet tych
co nie ukończyli trasy i mozliwie najszybciej po skończeniu trasy.
Imienne składy sztafet: składy sztafet proszę dostarczyć do CZ do godziny 13:00
BIEG SPRINTERSKI:
Termin i miejsce: 30.09.2017 Dychów
Mapa: (nowa mapa) Dychów - osiedle, skala 1 : 4 000 e-2 m, autor Jerzy Deptuła

Start: minuta 00 – godzina 17:00
Pierwszy boks startowy – CLEAR, dodatkowe opisy punktów kontrolnych
Dugi boks startowy – CHEK
Trzeci boks startowy – po ostatnim sygnale pobieramy mapę (mapy w foli)
Opisy PK znajdują się na mapach
START MAPOWY – dobieg z ostatniego boksu startowego – 80 m
Lista startowa: w CZ i na starcie
Parametry techniczne tras: K-14 2200 m 14 PK
M-14 2700 m 16 PK
Parking: CZ
CZ – START = 500 m wyznakowany taśmą biało czerwoną
CZ- META = 0
WC – CZ
Limit czasu : KM-14 (60 minut)
Teren zawodów: zawody zostaną zorganizowane w obszarze strefy ruchu. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności przy przekraczaniu ulicy.
Odczyt chipów: w CZ. Prosimy o szczytywanie chipów przez wszystkich uczestników, nawet tych
co nie ukończyli trasy i mozliwie najszybciej po skończeniu trasy.
BIEG SZTAFETOWY:
Termin i miejsce: 01.10.2017 Nowy Raduszec
Mapa: Nowy Raduszec, skala 1 : 10 000 e-2,5 m, autor Jerzy Deptuła akt.VIII 2017
Start: minuta 00 – godzina 10:00
Start pierwsza zmiana - sztafety MM - godzina 10:00
Start pierwsza zmiana - sztafety KM - godzina 10:05
Rozgrzewka w CZ
Strefa zmian – CLEAR i CHEK
Opisy PK znajdują się wyłącznie na mapach.
Mapy oznaczone są NUMEREM SZTAFETY/ZMIANA
NR STARTOWY – obowiązkowo na klatce piersiowej
NR SZTAFET: KM 1-30
MM 31-60
Punkt widokowy: wszystkie zmiany mają na swojej trasie PUNKT WIDOKOWY. Przewidywany
czas pomiędzy punktem widokowym, a metą dla wszystkich kategorii wynosi około 6 – 8 minut.
PROCEDURA ZMIANY: Zawodnik kończący zmianę potwierdza stację SI znajdującą się na linii
mety. Zawodnik ten oddaje swoją mapę sędziemu i podbiega do strefy z mapami, pobiera właściwą
mapę dla swojego partnera i kontynuuje bieg do punktu startu (strefa zmian) następnie przekazuje
mapę kolejnemu zawodnikowi dając sygnał do jego startu.
LINIA METY: O kolejności przebiegnięcia linii mety zawodników III zmian decyduje kolejność
przekroczenia linii mety.
Parametry techniczne tras: KM 3100 m 17 PK
MM 3900 m 17 PK
Parking: CZ
CZ – START – META = 0 m

WC – CZ
Limit czasu : KM, MM (80 minut)
Start masowy: KM, MM druga zmiana 11:10
trzecia zmiana 12:00
Teren zawodów: zawody zostaną zorganizowane w obszarze strefy ruchu. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności przy przekraczaniu ulicy.
START MAPOWY – 100 m (lampion w terenie)
Odczyt chipów: w CZ. Prosimy o szczytywanie chipów przez wszystkich uczestników, nawet tych
co nie ukończyli trasy i mozliwie najszybciej po skończeniu trasy.
Zgłoszenia: Do dnia 26.09.2017 na adres e-mail: jerzdept@wp.pl
(bieg klasyczny i sprinterski; nazwa klubu, kategoria,imię i nazwisko, rok urodzenia,
nr licencji, nr SI)
ponadto ilość sztafet bez nazwisk z podziałem na K-14 i M-14 zgodnie z regulaminem
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
Wszyscy zawodnicy startujący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich.
Organizator nie zapewnia wyżywienia i noclegów.
Baza noclegowa: Ośrodek Wypoczynkowy w m.Dąbie lub m.Kołatka,
tel. 509 044 949 Katarzyna Truszkiewicz
W dniu 30.09.2017 od godziny 11:00 będzie mozliwość dla zainteresowanych zawodników
wystartowania (CZ takie samo jak dla MMM) w ramach Pucharu Lubuskiego zgodnie z
komunikatem zawodów.
Szczegóły MMM i Pucharu Lubuskiego w BnO znajdują się na stronie klubowej UKS Energetyk
www.uksdychow.strefa.pl
Dodatkowe informacje: Jerzy Deptuła 605 054 018
Jerzy Ostojski 607 743 105
O R GAN I ZAT O R

