Przedwiosenny bieg na orientację
„Zorientowane Kozy 2020”
Komunikat techniczny przedwiosennego biegu na orientację „Zorientowane Kozy 2020”
1. Organizator zawodów:
➢ Centrum Sportowo - Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy.
2. Zespół organizatorów:
➢
➢
➢
➢

Kierownik zawodów: Konrad Hamerlak,
Sędzia główny, biuro zawodów: Kamilla Wojarska,
Budowniczy tras, obsługa SportIdent: Krzysztof Wojarski,
Informacja zawodów: Magdalena Duda.

3. Termin i miejsce zawodów:
➢ 7 marca 2020 r (sobota) start godzina 11:00, miejsce: 43-340 Kozy, pl. ks. Karola Kochaja 1;
współrzędne GPS: 49°50'45.864"N, 19°8'21.292"E
3. Trasy i kategorie:
➢ A (długość 4.2 km, 20 punktów kontrolnych) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet –
AK i mężczyzn - AM,
➢ B (długość 2,36 km, 13 punktów kontrolnych) – start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet –
BK i mężczyzn - BM,
➢ C (długość 2,97 km, 16 punktów kontrolnych) – możliwy start w zespołach 2-osobowych, z oddzielną
klasyfikacją dla kobiet - CK, mężczyzn - CM, zespołów mieszanych - CX,
➢ R (długość 2,49 km, 14 punktów kontrolnych) – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12).
3. Mapa i teren:
Skala mapy 1: 4 000, 1 cm na mapie odpowiada 40 m w terenie. Mapa bez warstwic. Teren płaski, parkowy oraz
miejski o niskiej zabudowie. Mapa obejmuje częściowo nowy teren oraz teren z poprzednich edycji – okolice
Centrum Sportowo-Widowiskowego, pałacu Czeczów z parkiem oraz boiska sportowego.
UWAGA – PÓŁNOC NA MAPIE JEST SKIEROWNA UKOŚNIE W STOSUNKU DO KRAWĘDZI MAPY, NIE JEST
ZGODNA Z ORIENTACJĄ NAPISÓW NA MAPIE ORAZ NUMERÓW PUNKTÓW KONTROLNYCH. PRZY
ORIENTOWANIU MAPY PROSIMY KIEROWAĆ SIĘ NIEBIESKIMI LINIAMI PÓŁNOCY.
Trasy A i C przekraczają dwukrotnie linię kolejową – raz pod wiaduktem, a drugi raz po przejeździe kolejowym.
Przejście przez przejazd kolejowy jest wyłączone z pomiaru czasu. Po obu stronach przejazdu znajdują się
punkty kontrolne: punkt przed przejazdem wyłącza pomiar czasu, a punkt za przejazdem ponownie włącza.
Dzięki temu w przypadku opuszczenia zapór czas oczekiwania na przejazd pociągu nie wpłynie na wynik.
UWAGA – ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA TOROWISKO I PERON DWORCA KOLEJOWEGO I
PRZECHODZENIE PRZEZ TORY W INNYM MIEJSCU Niż PRZEJAZD KOLEJOWY
4. System potwierdzeń i pomiar czasu:
System SportIdent (chipy).
Wypożyczenie karty SportIdent bezpłatne. Uwaga: kara za zgubienie chipa wynosi 150 zł, a karty chipowej 50 zł
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5. Organizacja startu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Start zlokalizowany będzie w holu hali sportowo-widowiwkowej, na mapie jest oznaczony trójkatem
Przewidujemy 3 boxy startowe
Start rozpoczyna się o godz. 11:00 – jest to minuta 00
na 3 minuty przed startem startujący wchodzi do pierwszego boxu, gdzie sprawdzany jest numer chipa
i minuta startu oraz czyszczona jest pamięć chipa przez przyłożenie do stacji CLEAR
na 2 minuty przed startem startujący przechodzi do drugiego boxu, gdzie sprawdzane jest
wyczyszczenie chipa przez przyłożenie do stacji CHECK
na 1 minutę przed startem, w trzecim boxie, startujący otrzymuje dokładną mapę terenu z
zaznaczonymi na czerwono: miejscem startu (trójkąt), punktami kontrolnymi(kółeczka), metą
(podwójne kółeczko), oraz ewentualne obszary z zakazem wstępu (ukośne linie),
ze startu rusza się na sygnał sędziego w swojej minucie startowej, po przyłożeniu chipa do stacji START
rozpoczyna się pomiar czasu
limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 70 minut.

6. Organizacja mety:
➢ Meta zlokalizowana jest na terenie Centrum Sportowo-Widowiskowego, jest to stojak ze stacją
SportIdent z napisem META, oznaczony na mapie podwójnym kółkiem
➢ Po przyłożeniu chipa do stacji META zapisywany jest czas przybycia na metę i wyłączany jest pomiar
czasu
➢ Bezpośrednio po przybiegnięciu na metę należy udac się do stanowiska odczytywania chipów w biurze
zawodów
➢ Przy odczycie drukujemy kart z indywidualnym wynikiem i międzyczasami. Co ok. 15 minut drukowane
i wywieszane będą wyniki w kategoriach
➢ Przewidujemy
również
prezentację
wyników
online
pod
adresem:
http://wyniki.bielskonoca.hostingasp.pl/

7. Zgłoszenia:
➢ zgłoszenia przez stronę http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos w terminie do 3 marca do północy.
Opłata startowa przelewem na konto Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, 43-340 Kozy, pl.
ks. Karola Kochaja 1. Numer konta: 70 1240 4142 1111 0010 3777 7626 lub w kasie pływalni CSW w
dniu zawodów wg wyższej stawki.
➢ zgłoszenia po terminie możliwe będą tylko w biurze zawodów w miarę dostępności dodatkowych map
oraz za wyższą opłatą startową i bez gwarancji otrzymania całego pakietu startowego.
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8. Opłata startowa:
➢ 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C
➢ 10 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C (dotyczy dzieci i młodzież uczącą się do 18
lat)
➢ 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12)
9. Opłaty startowe w dniu zawodów w kasie pływalni CSW w Kozach w wysokości:
➢ 20 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C
➢ 15 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C (dotyczy dzieci i młodzież uczącą się do 18
lat)
➢ 20 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12).
W przypadku wpłaty na konto w ostatnim dniu przed zawodami, w biurze zawodów należy przedłożyć
potwierdzenie wpłaty.
10. Lista startowa:
Lista zgłoszonych zawodników będzie umieszczona na stronie zawodów www.csw.kozy.pl najpóźniej 24 godziny
przed zawodami. W trakcie trwania zgłoszeń lista będzie systematycznie aktualizowana.
11. Klasyfikacja:
Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej kategorii. O kolejności w klasyfikacji będzie decydowała
liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.
12. Program:
➢
➢
➢
➢

9:00-10:30 praca biura zawodów
10:45 oficjalne otwarcie zawodów, odprawa techniczna
11:00 start zawodników (interwałowy)
13:30 podsumowanie i zakończenie zawodów

13. Zasady bezpieczeństwa i poruszania się po terenie zawodó:
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, prosimy o unikanie zachowań niebezpiecznych dla
startujących oraz osób postronnych oraz o poszanowanie własności prywatnej i publicznej.
Zawody rozgrywane są na terenie zurbanizowanym, gdzie dozwolony jest ruch samochodów, bez
wprowadzania żadnych zmian w organizacji ruchu.
Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zatem poruszanie się po jezdni jest
dozwolone tylko na ulicach bez chodnika. Trasy w kilku miejscach przecinają ulice o średnim natężeniu ruchu
samochodowym. Zostały one namapie zakreskowane na czerwono, ich przekraczanie dozwolone jest wyłącznie
po przejściach dla pieszych, również zaznaczonych na mapie.
Pozostałe uliczki na obszarze zawodów są o niewielkim natężeniu ruchu, ale apelujemy o ostrożność i
przekraczanie ulic bezpiecznie i zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
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Teren zawodów przecięty jest linią kolejową. Przekraczanie jej dozwolone jest wyłącznie pod
wiaduktem lub przez przejazd kolejowy.

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli
nie są otoczone ogrodzeniem.
Fragmenty ulic objęte zakazem ruchu pojazdów lub ograniczeniami ruchu oznaczone są kolorem jasnobrązowym, prosimy jednak pamiętać, że zawsze może się znaleźć ktoś, kogo zakaz nie obowiązuje.
Przypominamy również o zasadzie, że elementy terenu oznaczone grubą linią są nieprzekraczalne. Dotyczy to
takich elementów jak żywopłoty, mury, ogrodzenia. Obowiązuje bezwględny zakaz przechodzenia przez nie,
nawet gdyby było to wykonalne.
14. Uwagi:
➢ organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów,
➢ organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
➢ w przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań
wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność
zawodów,
➢ organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną, nie będzie zapewniona opieki lekarskiej,
➢ obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów,
➢ w sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego oraz kierownika zawodów,
➢ do interpretacji regulaminu zawodów uprawniony jest jedynie Organizator,
➢ organizator w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w/w regulaminie zastrzega sobie
prawo do własnej interpretacji oraz oceny zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu
zawodów.
15. Kontakt:
➢ sprawy organizacyjne: Magdalena Duda tel. 505 091 883, e-mail: info@csw.kozy.pl
➢ sprawy techniczne: Krzysztof Wojalski tel. 500 162 802 e-mail: kwojarski@gmail.com

Uwaga: Bardzo prosimy, aby w dniu zawodów telefonować do organizatorów tylko w
przypadku istotnych i ważnych spraw.
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