Zielona Góra, 15 listopada 2014r.
Eliminacje do Mistrzostw Świata ISF – Turcja 2015

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Organizator:

HKS Azymut Mochy

Data i miejsce:

15.11.2014r., Zielona Góra

Kierownik zawodów: Andrzej Galla (694 743 367)
Sędzia główny:

Barbara Nowak (693 416 040)

Obsługa SI:

Marek Galla

Forma zawodów:

zawody jednodniowe, bieg klasyczny

Uczestnicy:

uczniowie, reprezentacje szkół

Kategorie:

M1 – chłopcy rocznik 1998-1999 (*)
W1 – dziewczęta rocznik 1998-1999 (*)
M2 – chłopcy rocznik 2000-2001
W2 – dziewczęta rocznik 2000-2001
Uwaga! (*) w kat. M1 i W1 dopuszcza się start max dwóch zawodników
(zawodniczek) z rocznika 1997, jednak do wyniku drużyny liczony jest
tylko wynik lepszego z nich.

Klasyfikacja:

- drużynowa (drużyny 3-5 osobowe) na wynik składają się czasy
3 najlepszych zawodników zespołu, które są sumowane.
- indywidualna
w czterech kategoriach wiekowych;

Centrum zawodów: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Zielonej
Górze,
ul. Botaniczna

ul. Botaniczna 50

Biuro zawodów:

w budynku Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50
czynne w godz. 10.00-11.30 (wejście od strony boiska)
Do weryfikacji drużyn należy przedstawić zgłoszenie podpisane
przez dyrekcję szkoły oraz ważne legitymacje szkolne.

Mapa:

„Góra Wilkanowska-OW OCHLA”; aktualność 2014, skala 1:10000

Teren zawodów:

Teren w większości porośnięty lasami iglastymi, o bardzo dobrej
przebieżności. Teren pofałdowany, w niektórych miejscach o dużych
różnicach względnych. Bogato rozwinięta sieć dróg.

Opłaty:

Wpisowe 10 zł od jednej osoby, po terminie 20 zł.
Płatność w biurze zawodów lub przelewem na konto Klubu
Bank BGŻ o. Zielona Góra 56 2030 0045 1110 0000 0296 6230

Start :

Minuta 00 godz. 12.oo

Odległości:

Centrum Zawodów – Meta 400m, Meta – Start 1500m.

Stacja Clear znajduje się przed pierwszym boksem startowym.
W pierwszym boksie weryfikowana jest karta SI. W drugim zawodnicy pobierają opisy,
w trzecim boksie zawodnicy na sygnał startu pobierają mapę i ruszają na trasę. Punkt
startu zaznaczony w terenie lampionem, oddalony jest o 20m od ostatniego boksu
startowego.

Na starcie będzie można pozostawić rzeczy, które będą przetransportowane do strefy
mety. Istnieje możliwość podjechania własnym transportem na start, który usytuowany
jest w pobliżu parkingu przy OW Ochla
Parametry tras:
Kat.

Długość trasy

Ilość PK

W1

5410m

11 PK

W2

4970m

10 PK

M1

7400m

12 PK

M2

5620m

11 PK

Meta:

znajduje się na boisku przy bursie ZSB. Sczytywanie kart SI w budynku
Zespołu Szkół Budowlanych.

Parking:

znajduje się przy Ogrodzie Botanicznym,
ul. Botaniczna 50A, Zielona Góra

Inne informacje:

- za ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki zgłaszające;
– najlepsze drużyny (oraz najlepsi zawodnicy indywidualnie) będą miały
prawo reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata ISF, które odbędą
się w kwietniu 2015 roku w Turcji; na dzień dzisiejszy nie wiadomo:
jak będzie wyglądać odpłatność uczestników i czy w ogóle wyjazd
dojdzie do skutku;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów;
- każdy zawodnik startując w zawodach akceptuje niniejszy regulamin;
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego regulaminu;
- wszelkie informacje na stronie www.azymutmochy.pl

