MISTRZOSTWA POLSKI W NARCIARSKIM BIEGU NA
ORIENTACJĘ 2018
Biuletyn 1.

Patronat

Český svaz orientačního sportu

Organizator

Sportovní klub Studenec

Termin

Centrum
zawodów

Godziny pracy
Biura zawodów

●
●

Roudnice v Krkonoších (Czechy) (współrzędne: 50.6774125N, 15.5084819E)
Odległości:
● parking – centrum zawodów: 100 – 500 m
● centrum zawodów – start: do 1 000 m
● centrum zawodów – meta: 0 m (meta wszystkich dystansów znajduje się w
Centrum zawodów)
●

●
Start

24.02.2018 r. (sobota): dystans klasyczny
25.02.2018 r. (niedziela): sztafety, dystans średni

●
●

24.02:
od
9:00
do
10:00,
dodatkowo
odbiór
pakietów
sztafetowych/podawanie składów do godziny 16:00 w Centrum zawodów lub
do 20:00 w systemie ORIS (dotyczy podawania składów sztafet)
25.02: 8:00 do 8:30 odbiór pakietów sztafetowych
24.02
o dystans klasyczny, start interwałowy od 11:00
25.02
o sztafety, start masowy: 9:30
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o
Kategorie

●

dystans średni, start interwałowy od 13:30

Kategorie Mistrzostw Polski
o Mistrzostwa Polski (MP): K17, K20, K21, M17, M20, M21
o Mistrzostwa Polski Masters (MPM): K35, K45, K55, K65, M35, M45,
M55, M65
o Puchar Najmłodszych (PN): K12, M12, K14, M14
Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane na dystansie średnim oraz
klasycznym.

●

●

Łączenie kategorii
o W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby zawodników w
danej kategorii wiekowej w ramach MP, MPN, PN, kategorie wiekowe
będą łączone. Minimum do klasyfikowania w standardowej kategorii
wiekowej to 4 zawodników.
Na podstawie frekwencji z ubiegłej edycji zawodów, prosimy dokonywać
zgłoszeń w systemie ORIS następująco:

polskie kategorie
K12, K14
K17
K20, K21
K35, K45, K55, K65
M12, M14
M17
M20, M21
M35, M45
M55, M65
Sztafety

●

czeskie kategorie
D14
D17
D21 (dot. dystansu klasycznego)
D21A (dot. dystansu średniego)
D35
H14
H17
H21 (dot. dystansu klasycznego)
H21A (dot. dystansu średniego)
H35
H55

Sztafety nie będą rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski. Chcący
wziąć udział w sztafetach tworzą je według poniższych zaleceń/wskazówek.
o sztafety: 3-osobowe, zgodnie z obowiązującymi czeskimi przepisami
dopuszczane są kategorie: D105, D14, D140, D165, D18, D180,
D21, H105, H14, H140, H165, H18, H180, H21, P (open).
Oznaczenie kategorii D105 lub H105 odnosi się do sumy lat
zawodników 35 lat i więcej. Wiek uwzględniany w zgłoszeniach
odnosi się do rocznika, nie daty dziennej.
o Przykład: mężczyźni z roczników wchodzących w skład sztafety:
1978 (40 lat), 1980 (38 lat) i 1950 (68 lat). Suma lat zawodników
wynosi 146. Mogą oni startować w kategorii H140 lub H21.
o Kobiety mogą wchodzić w skład sztafety męskiej. Mężczyźni nie
mogą wchodzić w skład sztafety damskiej.
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o

Licencje

●
●
●

Zgłoszenia

Nie ma obowiązku tworzenia sztafety z zawodników z tego samego
klubu. Można je tworzyć dowolnie pod tym względem.

Prawo startu w MP, MPM oraz PN mają zawodnicy posiadający licencję
PZOS za rok 2017 lub 2018.
Możliwe jest wykupienie licencji jednorazowej. W tym przypadku,
formalności powinny być dokonane z biurem PZOS.
Zawodnicy nieposiadający licencji mają możliwość startu w zawodach
otwartych.

Zgłoszenia za pośrednictwem systemu ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/
● pierwszy termin zgłoszeń do 18.02 23:59
● drugi termin zgłoszeń do 21.02 23:59 (opłata podwyższona o 50%)
Od 22.02 zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy: skstudenec@seznam.cz
(zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu akceptacji) lub w dniu zawodów (akceptacja
zgłoszenia jest uzależniona od liczby wolnych map, dotyczy kategorii P, czyli
OPEN). Opłata za wpisowe zgłoszenia dokonywanego po 22.02 wynosi tyle, co w
drugim terminie dokonywania płatności. Organizator planuje zarezerwować jedno
lub dwa miejsca na liście startowej dla każdej kategorii wiekowej.

Wpisowe

●
●
●

dystans klasyczny: osoby startujące w kategorii wiekowej 65 lat i więcej: 150
CZK, pozostali: 220 CZK
sztafety: osoby startujące w kategorii powyżej HD180 i więcej: 360 CZK,
pozostali: 540 CZK (za sztafetę)
dystans średni: osoby startujące w kategorii wiekowej 65 lat i więcej: 130
CZK, pozostali: 190 CZK

Sposób płatności: w Biurze zawodów 24.02: od 9:00 do 10:00.
Istnieje możliwość dokonywania płatności przelewem na konto: 171260405/0600
(właściciel konta SK Studenec).
● IBAN CZ16 0600 0000 0001 7126 0405
● SWIFT AGBACZPP
W tytule przelewu należy podać nazwę klubu, imię oraz nazwisko danego
zawodnika/zawodników. Potwierdzenie płatności należy okazać w centrum
zawodów w trakcie rejestracji. Opłat przelewem należy dokonywać odpowiednio
wcześniej, aby płatności doszły na konto organizatora przed zawodami.
Przepisy

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi czeskimi przepisami w 2018
roku.
● Zasady narciarskiego biegu na orientację:
http://www.ski-o.cz/upload/dokumenty/sekce-lob/pravidla-lob-2018.pdf
● Zasady rozgrywania zawodów:
http://www.ski-o.cz/upload/dokumenty/sekce-lob/soutezni-rad-lob-2018.pdf
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Uczestnictwo

Komunikat
startowy oraz
listy startowe
Potwierdzanie
punktów

Warunkiem uczestnictwa i klasyfikacji w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach
Polski Masters jest posiadanie licencji PZOS, oraz ważnych badań lekarskich
(dozwolone oświadczenia dla Mistrzostw Polski Masters).
Komunikat startowy wraz z listami startowymi powinien ukazać się 22.02 (czwartek
przed zawodami).
●
●
●

Z wykorzystaniem systemu SportIdent (z wykluczeniem SI AIR+). Należy
przyjąć, że jedna karta SI jest przypisana do danego zawodnika.
Istnieje możliwość wypożyczenia chipa: 40 CZK za dany dystans
Opłata za zgubienie chipa: 700 CZK

Mapy

●
●
●
●
●

1: 15 000 (dystans klasyczny), e = 5 m
1: 10 000 (sztafety, dystans średni), e = 5 m
aktualizacja: 01.2018
autor: Petr Junek ml.
format: A4

Dekoracja
zwycięzców
Zakwaterowanie

●

25.02 po zakończeniu zawodów, ok. 15:00

●

ZŠ Studenec, adres: Studenec 367, 512 33 Studenec
(http://www.zsstudenec.cz/index.php?type=Blog&id=860&ids=828) z
własnym śpiworem i materacem, koszt: 100 CZK/noc. Rezerwacja noclegu
przez ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4251&lang=en (nocleg
z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę). Obiekt jest wyposażony w
prysznice. Brak kuchni, czy też stołówki.

●

w zakresie własnym w okolicznych miejscowościach: Roudnice, Vítkovice,
Jestřabí, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice

lub

Wyżywienie

W Centrum zawodów będzie możliwość zakupienia jedzenia na stoiskach. W
okolicach Centrum Zawodów możliwości skorzystania z restauracji są ograniczone.
Wskazane przez czeskiego organizatora miejscowości, w których są restauracje to:
Vítkovice, Jestřabí, Rezek. Zalecana rezerwacja miejsc.

Toalety

TOI TOI w Centrum zawodów

Szatnie

Na świeżym powietrzu w Centrum zawodów lub we własnych samochodach.

Serwisowanie
nart

W Centrum zawodów nie będzie możliwości przygotowywania nart, w tym
smarowania etc. Organizator nie zapewnia w tym zakresie takiego stanowiska. W
Centrum zawodów nie będzie możliwości podłączenia do gniazdka elektrycznego.

Organizatorzy

●
●
●

Kierownik zawodów: Petr Junek st.
Sędzia Główny: Martin Vik, R2
Budowniczy tras: Petr Junek ml.
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Protesty

Składane w formie pisemnej wraz z depozytem 400 CZK na ręce Sędziego
Głównego

Odwołanie
zawodów

W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych, zawody będę odwołane
najpóźniej do 21.02.

Kontakt

Strony
internetowe

●
●
●

mpnbno2018@gmail.com, tel.: 780 128 119
Polski Związek Orientacji Sportowej: biuro@zielonysport.pl, tel.: 22 625 56
91
Sportovní klub Studenec: Petr Junek ml. - tel.: 606 224 721

●
●
●
●

www.zielonysport.pl (strona Polskiego Związku Orientacji Sportowej)
www.skstudenec.cz (strona organizatora zawodów)
www.orienteerinng.waw.pl
www.facebook.com/events/326733514499215/
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