UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój

ZSZ Jastrzębie-Zdrój

Sołtys wsi Grodziec

zapraszają na zawody pod nazwą:

Zimowe Międzynarodowe Biegi na Orientację
z cyklu Cross Orienteering Action – IV Edycja

“Winter Beskid Cup 2012”
będące 7 Etapem Śląskiej Zimowej Ligi 2012
Miejsce / Místo konání :

Grodziec, gm.Jasienica, woj.śląskie, Polska, okolice Rezerwatu
Dolina Łańskiego Potoku

Termin / Datum konání :

niedziela 19.02.2012r.

Centrum zawodów / Shromaždište:

Gospoda (BAR) u Sołtysa, Grodziec, ul.Zagóra 60
GPS: 49.786127,18.884786, http://g.co/maps/pwj8t

Forma zawodów / Typ závodu :

cross + klasyczna trasa

Kategorie (KM/HD):

A,B,C – start interwałowy: cross 1 km do startu po faworkach + klasyczna
trasa + cross 1,4 km do mety po faworkach
Start do crossu w centrum zawodów. Start mapowy w terenie oznaczony
banerem „START” i lampionem. Meta w Centrum zawodów.

Parametry tras:

A – 12 PK – 6,8 km klasycznej trasy + 2,4 km crossu
B – 9 PK – 4,9 km klasycznej trasy + 2,4 km crossu
C – 6 PK – 1,7 km klasycznej trasy + 2,4 km crossu

System potwierdzania PK / Ražení:

Perforatorami na kartach startowych, opisy punktów na mapie
/ kleštickami do papírových prukazek, popisy kontrol na mape

Parking / Parkovani :

Zatoczka autobusowa przy Centrum Zawodów,

Przebieranie / Prevlékání :

W gospodzie

Mapa :

„Dolina Łańskiego Potoku” 1:10000, e=5m, aktualizacja / revize 2003
(stara mapa „Biery” 03-77-1131/ŚLS aut. M.Skorupa, P.Kozak)

Wpisowe / Startovné:

A,B,C : 5 PLN / 30 Kć

Start pierwszego zawodnika:

10:30 / v 10,30 hodin = 00:00

Zakończenie / Ukoncení:

13:00

Nagrody / Ceny:

Dyplomy i drobne nagrody za miejsca I-III

Zgłoszenia / Prihlášky :

do 15.02.2010r. do 24:00 hodin zasílejte e- mailem na
adresu : rafal.mastela@poczta.fm

Informacje:

mgr Rafał Mastela tel +48 668-046-915

Pomoc medyczna/ Lékarské zabezpecení : apteczka na mecie / v cile
Uwaga / Pozor

Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, dzieci
i młodzież za pisemna zgodą rodziców! / Každý závodník beží na vlastní
nebezpecí e rucí za svuj zdravotní stav

