IV EuroMajówka
zawody w biegu na orientację AD 2017
Biuletyn informacyjny nr 1
Termín:

Poniedziałek 1.05.2017r.

Miejsce:

Jastrzębie-Zdrój: Etap 1 - Park Zdrojowy, Etap 2 - Osiedle Bogoczowiec

Centrum zawodów:

Kąpielisko "Zdrój" , Jastrzębie-Zdrój, ul.Witczaka 7 - 49°57'08.3"N 18°34'00.5"E

Biuro zawodów:

w centrum zawodów, czynne od 8:00 do 9:30 i od 11:30 do 12:30

Organizator:

Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

Współorganizatorzy:

UKS Słoneczko Żory
MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Komitet honorowy:

Pani Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju
Pani Zofia Florek – Dyrektor MOSiR w Jastrzębiu-Zdroju
Pan Łukasz Garbacz – Prezes UKS Słoneczko Żory

Ranga zawodów:

zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2017

Forma zawodów:

Zawody dwuetapowe z klasyfikacją łączną.
Etap 1 - sprint leśno-parkowy
Etap 2 - sprint leśno-osiedlowy

System potwierdzeń:

elektroniczny SportIdent dla wszystkich kategorii

Program zawodów:

8:00 – 9:30 przyjmowanie ekip przed E1
10:00 - start pierwszych zawodników E1
11:30 -12:30 przyjmowanie ekip przed E2
13:00 - start pierwszych zawodników E2
15:00 – podsumowanie wyników Euroregionalnej Ligi BnO 2016
15:15 - dekoracja najlepszych zawodników EuroMajówki 2017

Tereny:

Park Zdrojowy: Teren leśno-parkowy z niewielką ilością zabudowań charakteryzujący się
sporymi przewyższeniami, bardzo dobrą przebieżnością i gęstą siecią ścieżek. Część terenu
będzie wykorzystana po raz pierwszy w historii (nowy fragment mapy).
Osiedle Bogoczowiec: Teren osiedlowo-leśny, o sporych jak na tego typu miejsce
przewyższeniach, bardzo dobrej przebieżności, dna zalesionych jarów miejscami zabagnione.
Teren będzie wykorzystany po raz pierwszy w historii (zupełnie nowa mapa).

Mapy:

Park Zdrojowy: „Jastrzębie-Zdrój Park Zdrojowy“ wg klucza ISSOM 2007, skala 1:4000,
E=2,5 m, aktualność kwiecień 2017, aut. Rafał Mastela
Osiedle Bogoczowiec:: „Jastrzębie-Zdrój Bogoczowiec” wg klucza ISSOM 2007, skala
1:5000, E=5 m, aktualność jesień 2016, aut. Jacek Kozłowski – nowa mapa

Kategorie sportowe:

K10, K12, K14, K16, K18, K21, K35, K45, K55 – kategorie kobiece
M10, M12, M14, M16, M18, M21, M35, M45, M55, M65 – kategorie męskie

Kategorie popularyzacyjne:

Rodzinna (HDR) – trasa nie będzie wyznakowana w terenie
OPEN (P)

Przepisy:

Zawody rozgrywane wg przepisów BnO zatwierdzonych przez PZOS.

Zgłoszenia:

Drogą mailową na adres rafal@mastela.pl . W zgłoszeniu należy podać:
nazwisko i imię zawodnika, kategorię, reprezentowany klub/szkołę, rok urodzenia, numer
czipa/karty lub chęć jego wypożyczenia - opłata za wypożyczenie wynosi 4 zł/os za całe
zawody, niezależnie od ilości startów (kara za zgubienie czipa wynosi 150zł, karty 50zł).

Termín zgłoszeń:

Do wtorku 25.04.2017 g.23:59, po terminie zgłoszenia będą przyjmowane za dopłatą 5 zł w
kategoriach sportowych i 2 zł w kategoriach popularyzacyjnych - tylko do wyczerpania
wolnych materiałów startowych (mapy, czipy), również w dniu zawodów.

Opłaty startowe:

Kategorie

EuroMajówka – 1.05.2017r.

OPEN
Rodzinna

Kategorie sportowe, klasyfikowane w
Euroregionalnej Lidze BnO

KM10-14

Dla startujących tylko w jednym, wybranym biegu
Dla startujących w obu biegach (opłata za dwa biegi)

KM16-18, 65

KM21-55

7,00 zł

7,00 zł

9,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

16,00 zł

20,00 zł

Uwaga! Za zgłoszonego, a nieobecnego zawodnika organizator będzie egzekwował od kierownika ekipy opłatę
stanowiącą 100% stawki właściwej dla kategorii nieobecnego zawodnika.

Nagrody

Trofea – dla zwycięzców klasyfikacji łącznej EuroMajówki 2017 w poszczególnych kategoriach
Medale, dyplomy i drobne upominki - wszystkie dzieci w kategorii Rodzinnej, w pozostałych
kategoriach trzech najlepszych zawodników
Euroliga 2016 – imienne puchary – 3 najlepsze kluby i 3 najlepsi zawodnicy poszczególnych
indywidualnych kategorii Euroligi 2016

Osoby funkcyjne:

Kierownik zawodów: Rafał Mastela (kontakt: : rafal@mastela.pl , tel. +48 882028367)
Sędzia Główny: Jan Zdanowicz
Obsługa SportIdent: Łukasz Garbacz
Budowniczy tras: Rafał Mastela
Sekretariat: Joanna Papszun
Kierownik startu: Tomasz Majda
Kierownik mety: Maria Marszałek
Sędziowie pomocniczy: Aleksander Mencel, Jarosław Borgiel, Łukasz Kołeczko, Waldemar
Marszałek

Bezpieczeństwo:

Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW i startują na własną
odpowiedzialność – zawodników z klubów sportowych obowiązują ważne badania lekarskie
(odpowiadają kierownicy ekip), od zawodników indywidualnych oraz reprezentantów szkół
wymagane będzie oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w
zawodach (w przypadku nieletnich oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna –
odpowiadają opiekunowie).

Informacje:

www.euroliga.mastela.pl

