TRZEBANIA, 14.11.2021R.

BIEG ANDRZEJKOWY

O PUCHAR PREZESA HKS AZYMUT MOCHY

Komunikat techniczny
Organizator:

Zespół
organizatorów:

Data i miejsce:
Forma zawodów:
Kategorie:

Harcerski Klub Sportowy "AZYMUT" Mochy
Kierownik zawodów:

Andrzej Galla

Sędzia główny:

Barbara Nowak

Kierownik startu:

Patryk Pietrzak

Biuro:

Elwira Murek

SPORTident:

Andrzej Galla

Kartograf:

Piotr Murawski

Budowniczy tras:

Andrzej Galla

14.11.2021r. Trzebania, Sala Wiejska
Indywidualny bieg na orientację (dystans klasyczny, skrócony)
Organizator podjął decyzję o połączeniu niektórych kategorii. W związku z
powyższym rywalizacja odbędzie się w n/w kategoriach:
K10N, M10N, 10R, K12, M12, K14, M14, K16-18, K21, K35+, M21-35, M40-55,
M60+, OPEN

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego, bezdotykowego
systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident Air+

Zgłoszenia:

Zgłoszenia po terminie, a także w dniu zawodów, wyłącznie w miarę dostępności
map za dodatkową opłatą.

Opłaty:

Opłaty przy zgłoszeniu do 10 listopada
15 zł + 3 zł za wypożyczenie chipa dla kategorii do KM16
20 zł + 3 zł za wypożyczenie chipa dla kategorii KM18 i starszych oraz OPEN
Wpisowe przy zgłoszeniu po terminie 30 zł + 3 zł za wypożyczenie chipa.
Zgubienie chipa - 200 zł.
Wpłaty można dokonywać na konto HKS "AZYMUT" Mochy
Bank BNP Paribas 56 2030 0045 1110 0000 0296 6230
w tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który
wnoszona jest opłata. Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo
lub w dniu w biurze zawodów.

HKS Azymut Mochy, ul. Różana 4, 64-234 Mochy

NIP: 923 160 38 32
tel. 694 743 367, 693 416 040
azymutmochy@wp.pl
Bank BNP PARIBAS o. Zielona Góra 56 2030 0045 1110 0000 0296 6230

Program zawodów:

09.30 - początek pracy biura zawodów
11.00 - start pierwszych zawodników
13.30 - zakończenie zawodów

Centrum zawodów:

Trzebania - sala wiejska
Współrzędne dojazdu: 51.883518, 16.649599

Parking:
Mapa:

W pobliżu centrum zawodów
„Jagoda” skala 1 : 10 000, e=2,5m,
aktualizacja: Piotr Murawski, wiosna 2021;
druk cyfrowy , dodatkowo zabezpieczony folią

Teren:

Teren zawodów charakteryzuje się przebieżnością od bardzo dobrej do bardzo
słabej, w części porośnięty jeżynami, bogata sieć dróg i ścieżek, miejscami teren
podmokły. W lesie prowadzone są prace porządkowe.

Limit czasu:
Opisy PK:
Wyposażenie PK:
Start:

We wszystkich kategoriach limit czasu wynosi 150 minut.
Na mapach oraz w formie papierowej do pobrania w drugim boksie startowym
Punkty kontrolne w postaci stojaków z lampionami.
Zlokalizowany w odległości 850m od Centrum Zawodów.
Dojście na start wyznakowane z centrum zawodów wstążkami biało-niebieskimi.
Prowadzi przez metę. Na mecie wyznaczone będzie miejsce, w którym będzie
można pozostawić rzeczy.
Toalety dostępne wyłącznie w Centrum Zawodów.

Centrum zawodów
Meta:

800m

Meta

50m
Start

Meta oddalona od centrum zawodów 800m oznaczona banerem META. Każdy
zawodnik po potwierdzeniu mety zobowiązany jest do udania się do Centrum
zawodów (w sali wiejskiej) i sczytania karty SI.

Procedura

Zawodnicy wchodzą do pierwszego boksu startowego na 3 minuty przed swoim

startowa:

startem.

SI CLEAR

- 3'

- 2'

SI CHECK

OPISY PK
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- 1'

MAPY

110m

Procedura

W pierwszym boksie następuje weryfikacja zawodnika oraz sprawdzenie (CHECK)

startowa:

karty SI. W drugim boksie dostępne są opisy punktów kontrolnych.
W trzecim boksie znajdują się mapy, które zawodnicy pobierają i ustawiają się
z nimi na linii startu.
Zawodnik wybiega na trasę na piąty sygnał zegara startowego
Punkt oznaczony na mapie trójkątem znajduje się w odległości 110m od linii
startu i oznaczony jest lampionem. Dobieg do punktu startu jest obowiązkowy.

Ubiór:
Parametry tras:

Nagrody:

Zaleca się strój sportowy zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk .
Kategoria

Długość trasy

Ilość PK

10R

1,7 km

5 PK

K10N

2,3 km / 1,7 km

5 PK

M10N

2,3 km / 1,7 km

5 PK

K12

2,1 km

7 PK

M12

2,1 km

7 PK

K14

3,1 km

9 PK

M14

3,1 km

9 PK

K16 - 18

5,4 km

15 PK

K21

6,5 km

18 PK

M21 - 35

7,2 km

20 PK

K35+

5,4 km

15 PK

M40 - 55

6,5 km

18 PK

M60+

4,7 km

15 PK

OPEN
3,2 km
8PK
W poszczególnych kategoriach dyplomy i drobne upominki za miejsca 1-3.
Za miejsce pierwsze w każdej kategorii puchar.

Uwagi:

- każdy startujący ma zapewnione: profesjonalną mapę do biegu na orientację,
pomiar prawidłowości pokonania trasy z zastosowaniem systemu Sportident,
wodę na mecie;
- w Centrum zawodów funkcjonować będzie bufet z kawą, herbatą i domowym
ciastem;
- każdy startuje w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego;
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w centrum zawodów;
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą;
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
z zawodów umieszczonych ma stronie zawodów, organizatorów oraz materiałów
promocyjnych;
- w sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego;
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zalecenia COVID-19:

- uczestnicy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się z zachowaniem
1,5 metra odległości.
- w pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
- w Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący, zawodnicy zobowiązani
są z niego skorzystać przed załatwianiem spraw w Biurze Zawodów.
- praca Biura Zawodów będzie tak zorganizowana aby zachować bezpieczne
odległości między uczestnikami, prosimy zachowywać odstępy oczekując na swoją
kolej.
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Zalecenia COVID-19:

- Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane, zwłaszcza powierzchnie
dotykowe takie jak stoły, stacja sczytująca SI, wszystkie obszary często używane.
- podczas dojścia do startu nie jest wymagane noszenie maseczek, trzeba
zachować zalecane odległości między zawodnikami.
- osoby startujące zachowują obowiązującą odległość od obsługi startu.
- obsługa biura oraz startu będzie wyposażona w maseczki.
- stacje SI na punktach kontrolnych będą działać w trybie bezdotykowym. Aby
włączyć tryb bezdotykowy SIAC należy najpierw wyczyścić kartę SI stacją CLEAR,
dalej włączyć bezdotykowy tryb stacją CHECK. Puszki START nie będą działać
w

trybie

bezdotykowym.

Zawodnicy

biegający

z

tradycyjnymi

kartami

SI

potwierdzają PK jak dotychczas.
- zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy.
- wyniki będą publikowane na stronie internetowej organizatora.
- po dobiegnięciu do mety, przed podejściem do biura w celu sczytania SI, należy
zdezynfekować ręce oraz zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy
zawodnikami w oczekiwaniu na sczytanie karty SI i pobranie wydruku z wynikiem.
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