1.Runda Pucharu Czech w Trail-O 2013.
7. Runda Śląskiej Zimowej Ligi 2013.
Zawody otwarte, zaliczane do Rankingu OP PZOS.

BIULETYN NR 1
Termin:
Miejsce:
Centrum zawodów:
Sekretariat:
Teren:

2.3.2013r. (sobota)
Opava, Parki Miejskie
parking przy wielofunkcyjnej hali: 49°56'59.276"N, 17°53'7.016"E
w centrum zawodów, czynny od 9:00 do 9:45
Płaski park z asfaltowymi alejkami, o dobrej widoczności. Zawodnicy niepełnosprawni
mogą korzystać z pomocy asystentów, ale organizator ich nie zapewnia.
Mapa:
„Parki 2012” 1:4 000, E=5m, aktualność: październik 2012, aut. Z.Lenhart, aktualizacja
L. Valík
Kategorie:
E-Para, E-Open – ze względu na trwające w PZOS prace nad zmianami w przepisach,
wszystkim polskim zawodnikom, którzy w dniu startu nie będą zarejestrowani w PZOS,
zaliczy się punkty do Rankingu OP PZOS, pod warunkiem dopełnienia przez nich
formalności rejestracyjnych, niezwłocznie po opublikowaniu nowych przepisów
określających procedury rejestracyjne (druga połowa marca br.).
Trasa:
20 ±5 stałych punktów kontrolnych + 2-4 stanowiska czasowe
Start 00:
10:00 masowy, bez listy startowej
Limit czasu:
będzie podany w komunikacie technicznym
Sposób potwierdzeń: perforatorami na papierowych kartach startowych
Stanowiska czasowe: będą umieszczone za metą
Zgłoszenia:
e-mailem na adres: rafal@mastela.com (w zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok
urodzenia, klub, numer ewidencyjny, numer licencji lub karty zawodnika) – zgłoszenia
polskich zawodników, w formie zbiorczej przesłane zostaną do organizatora
(jana.glabaznova@gmail.com).
Opłata startowa:
50Kč za zawodnika zgłoszonego w terminie. Opłaty wnosi się u czeskiego organizatora w
sekretariacie, w dniu zawodów. Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie wpłaty od
czeskiego organizatora, proszone są o przesłanie wraz ze zgłoszeniem niezbędnych
danych do rachunku.
Termin zgłoszeń:
czeski organizator określił do 28.2.2013 23:59, jednak na adres rafal@mastela.com
zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do godz. 20:00, ze względu na konieczność
przygotowania listy zbiorczej. Zgłoszenia na miejscu, za dodatkową opłatą 50%, możliwe
będą wyłącznie w przypadku posiadania wolnych materiałów startowych przez
organizatora – nie polecamy ryzykować, bo start jest masowy.
Odległości:
parkingi – centrum zawodów do 300 metrów (asfalt)
centrum zawodów – start do 500 metrów (asfalt)
meta – centrum zawodów: do 300 metrów (asfalt)
Ogłoszenie wyników: W niedzielę, przed ogłoszeniem wyników zawodów w Paskovie.
Wyczytani zostaną najlepsi 3 zawodnicy kategorii Para i Open.
WC:
będzie zapewnione
Przepisy szczegółowe: na stanowiskach czasowych będzie 1 sędzia, na stacjonarnych punktach kontrolnych
sędziów nie będzie
Protesty:
Protesty związane z przebiegiem rywalizacji składa się w dniu zawodów na ręce sedziego
głównego za opłatą100 Kč. Protesty związane z wynikami można zgłaszać do 10 dni od
zakończenia zawodów za podobną opłatą, drogą elektroniczną na adres:
jana.glabaznova@gmail.com
Osoby funkcyjne:
Kierownik zawodów, budowniczy tras: Jana Glabazňová
Event adviser (kontroler tras), sędzia główny: Tomáš Sochor
Seminarium:

Noclegi:

Po zawodach, w sobotę 2.03.2013r. ok.godz. 17:00, w sali audiowizualnej ZSZ w
Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się seminarium OP, organizowane przez UKS ZSZ-Jedynka.
Na seminarium omówione zostaną problemy tworzącego się środowiska orientacji
precyzyjnej w Polsce oraz przewiduje się szeroką dyskusję na wszystkie tematy
związane z OP. Koszt udziału: 10 zł/os. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów
oraz poczęstunek (pizza, kawa, herbata, napoje).
Zgłoszenia na seminarium proszę nadsyłać do 28.02.2013r.(rafal@mastela.com)
Dla osób, które zostają na niedzielne zawody w Paskovie zorganizujemy nocleg.
Zapotrzebowanie na nocleg w Jastrzębiu-Zdroju z soboty na niedzielę proszę zgłaszać
do 25.02.2013r. (10 zł/os w szkole z własnym sprzętem - materace/karimaty/śpiwory lub
ok.30zł/os w hotelu MOSiR) na adres rafal@mastela.com

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
(obfite opady śniegu), bez zwrotu kosztów przyjazdu zawodników.

