KUYAVIA CUP
BIULETYN NR 1
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: Kuyavia Cup 25 - 26.05.2019 - zawody CTZ oraz 6 i 7 runda MPIK

E1 - Wiktorowo
E2 - Ostrówce
ORGANIZATOR:

1. WKS „Grunwald” Poznań
Mail: kuyaviacup@gmail.com
Tel. +48 663 735 438
www.kuyaviacup.pl
2. Firma PaFi

ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW: Kierownik zawodów: Bartosz Pawlak
Sędzia główny: Robert Banach
Kartograf: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Budowa tras: Robert Banach, Bartosz Pawlak
FORMA ZAWODÓW:

Zawody indywidualne 2-dniowe, o wyniku decyduje suma czasów wszystkich biegów.
Wszystkie biegi ze startu interwałowego.
Kategorie M/K21 E1 start indywidualny. E2 bieg pościgowy. Zawodnik startuje ze stratą
z etapu 1. O zwycięstwie w klasyfikacji ogólnej decyduje kolejność przebiegnięcia linii
mety, na której będzie stał sędzia główny.

PROGRAM ZAWODÓW:

25.05.2019 sobota – bieg średni (start godzina 13:00)
26.05.2019 niedziela – bieg średni (start godzina 10:00)

CENTRUM ZAWODÓW:

E1 – Ośrodek Wypoczynkowy Wiktorowo
Współrzędne: 52.8237, 17.85873
E2 – Plaża w Ostrówce
Współrzędne: 52.80534, 17.8499

KATEGORIE:

K 10, 10N, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
M 10, 10N, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
RODZINNA:
KRÓTKA (K/M10R), ŚREDNIA, DŁUGA.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii przy małej liczbie zgłoszeń

UCZESTNICTWO:

Warunkiem udziału w zawodach, w kategoriach sportowych jest posiadanie ważnych badań
lekarskich. W kategoriach rekreacyjnych (Rodzinna), zawodnicy startują na własną
odpowiedzialność. Wymagane są badania lekarskie lub podpisanie oświadczenia w biurze
zawodów o starcie na własną odpowiedzialność.

UBIÓR:

Ubiór zakrywające całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk.

POTWIERDZENIE PUNKTÓW: Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system SPORTident.

Koszt wypożyczenia chipa 5 zł. Zgubienia wypożyczonego chipa 150 zł.
TEREN ZAWODÓW:

MAPA E1: Wiktorowo, skala 1:10 000, e-2,5m
Autor: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Aktualność: Luty 2019
Opis terenu E1: Teren z łagodną mikrorzeźbą, położony nad jeziorem, o przewyższeniach
względnych dochodzących do 20m. Las w przeważającej części liściasty, o bardzo dobrej i
miejscami utrudnionej przebieżności. Występują tereny podmokłe nad brzegiem jeziora. Sieć
dróg umiarkowanie rozwinięta.

MAPA E2: Ostrówce, skala 1:10 000, e-2,5m
Autor: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Aktualność: Luty 2019
Opis terenu E2: Teren położony nad jeziorem, o stosunkowo dużych formach rzeźby terenu i
przewyższeniach względnych dochodzących do 20-25m. Las w przeważającej części liściasty,
miejscami mieszany, o dobrej i ograniczonej przebieżności. Występują tereny podmokłe oraz
okresowe bagna. Sieć dróg umiarkowanie rozwinięta, niewyraźna.

ZGŁOSZENIA:
KATEGORIE SPORTOWE
I termin – do 06.05.2019
II termin – do 20.05.2019
35 zł (2 etapy)
45 zł (2 etapy)
do kat. KM16
do kat. KM16
20 zł (1 etap)
25 zł (1 etap)
60 zł (2 etapy)
80 zł (2 etapy)
powyżej kat. KM16
powyżej kat. KM16
40 zł (1 etap)
50 zł (1 etap)
Zgłoszenia poprzez stronę www.tech-race.pl oraz mailowo na adres
kuyaviacup@gmail.com
KATEGORIE REKREACYJNE
I termin – do 06.05.2019
II termin – do 20.05.2019
RODZINNA
60 zł (2 etapy)
RODZINNA
80 zł (2 etapy)
KRÓTKA,
KRÓTKA,
40 zł (1 etap)
50 zł (1 etap)
ŚREDNIA, DŁUGA
ŚREDNIA, DŁUGA
Zgłoszenia poprzez stronę www.tech-race.pl oraz mailowo na adres
kuyaviacup@gmail.com

Przy pierwszym terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto organizatora do dnia
07.05.2019 (włącznie) do godz. 23:59. Jeśli środki nie znajdą się na koncie zgłoszenie będzie
zakwalifikowane jako w drugim terminie.
Przy drugim terminie zgłoszeń przelew musi trafić na konto organizatora do dnia 21.05.2019
(włącznie) do godz. 23:59. Płatność w Biurze Zawodów będzie możliwa tylko w wyjątkowych
sytuacjach. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.

PŁATNOŚĆ:

Na konto bankowe:
Santander Bank Polska numer konta: 90 1090 1607 0000 0001 0682 0821.
Przelew z dopiskiem: KUYAVIA CUP, imię i nazwisko lub nazwa klubu.
Regulamin nie przewiduje zwrotów wpisowego.

ZAKWATEROWANIE:

Informacje na temat noclegu opublikowane są na stronie internetowej www.kuyaviacup.pl

MAPY TRENINGOWE:

Istnieje możliwość treningu na mapie z poprzedniej edycji. Oddalonej o 10km od tegorocznej
edycji, koszt 5zł za mapę, zapotrzebowanie proszę wysyłać na maila kuyaviacup@gmail.com

UWAGI:

- opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator,
- zawodników obowiązują ważne badania lekarskie,
- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego,
-organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu,
- o wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów,
- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu,
- informacje o zawodach znajdują się na stronie www.kuyaviacup.pl
BIULETYN NR 2 pojawi się w kwietniu 2019.
KOMUNIKAT TECHNICZNY pojawi się na tydzień przed zawodami.

