KOMUNIKAT TECHNICZNY
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W BIEGU NA ORIENTACJĘ,
na dystansie sprinterskim, sztafety trzyzmianowe i klasyk dla województw
zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
Elbląg 02-03.10.2021 r.

Organizator:

Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF

Termin i miejsce:

02-03.10.2021 r
Elbląg, Las Miejski Bażantarnia,

Program zawodów:

Sobota 02.10.2021 r.
8:00 – 9:30 Przyjmowanie szefów ekip w biurze zawodów
(GPS 54.187238, 19.391672)
10:00 – start biegu sprinterskiego MMM
15:00 Start biegu sztafetowego MMM
Niedziela 03.10.2021 r.
9:00-10:00 praca biura zawodów
10:00 Start - Bieg klasyczny MMM
13:00 – Rozdanie medali i dyplomów w centrum zawodów

Biuro i centrum
zawodów:

Sobota 02.10.2021 r.
Sprint - Elbląg, Parking – Zawada, GPS: 54.188590, 19.389613
dojście z parkingu do Centrum Zawodów wstążki koloru
pomarańczowego około 300 m.
Sztafety - Elbląg, Las Miejski Bażantarnia
P1-Autobusy: GPS: 54.169226, 19.440875
dojście z parkingu do Centrum Zawodów wstążki koloru
pomarańczowego około 800 m.
P2-osobowe: 54.173709, 19.444535 do CZ ok.200m
Niedziela 03.10.2021 r.
Klasyk - Elbląg, Las Miejski Bażantarnia
GPS: 54.169226, 19.440875 (parking przy Górze Chrobrego)
dojście z parkingu do Centrum Zawodów wstążki koloru
pomarańczowego około 800 m.

Zespół organizacyjny:

Kierownik zawodów – Bolesław CZECHOWSKI,
Sędzia Główny
- Jan SZEPELAK,
Budowniczy tras
- Kazimierz Szulżycki,
Inne:
- Janina, Krzysztof BANACH,
- Monika, Roman TYPAŃSCY,

Teren i mapy:
SPRINT:
Centrum zawodów: GPS 54.187238, 19.391672,
Centrum zawodów zlokalizowane będzie na boisku trawiastym. Start
i meta w odległości od CZ ok. 100m. Dojście do CZ z Parkingu.300m.
wstążki koloru pomarańczowego,
Teren i mapa: Mapa „Modrzewie” skala 1:4000. Warstwice, co 2,5m.
Teren osiedla mieszkaniowego z przylegającym parkiem,
o bardzo dobrej przebieżności, bardzo dużo alejek i ścieżek,
niewielkie przewyższenia. Mapa w formacie A-4 ofoliowana.

Start, rozgrzewka, oraz procedura startowa:
Start zlokalizowany w odległości 100 m od CZ. Zawodnicy mogą
rozgrzewać się w rejonie boiska przylegającego do startu i CZ.
Na start zawodnicy wchodzą do pierwszego boksu startowego
na 3 minuty przed swoim startem. W pierwszym boksie następuje
wyczyszczenie i sprawdzenie karty SI. W drugi boksie (2 minuty przed
startem) znajdują się opisy punktów kontrolnych do pobrania dla
zawodników. W trzecim boksie (1 minuta przed startem) znajdują się
mapy. Uczestnik pobiera mapę i sprawdza kategorię, a następnie nie
patrząc na nią staje w miejscu oznaczonym, jako linia startu.
W momencie usłyszenia sygnału startu zawodnik rusza na trasę.
Punkt startu oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie oznaczony
jest żaglem start w odległości 30m. (dobieg do punktu startu
obowiązkowy). Interwał startowy 1 minuta.
Meta: Zawodnicy po przybiegnięciu na metę, bez zbędnej zwłoki udają
się do miejsca sczytania karty SI, gdzie zobowiązani są do oddania
mapy. Mapy zostaną zwrócone po starcie ostatniego zawodnika.
Opisy PK: Opisy wydrukowane są na mapach oraz do pobrania w boksie
startowym na 2 minuty przed startem.
Limit czasu: 60 minut
Ubiór: dowolny, (w zależności od warunków pogodowych krótkie rękawy).
SZTAFETY:
Centrum zawodów: GPS 54.174103, 19.446120,
Centrum zawodów zlokalizowane będzie w rejonie strefy zmian sztafet
(w strefie znajdować się będzie strefa zmian, start i meta oraz punkt
widokowy). Dojście do CZ z P1 ok.800m., z P2 ok 200m (ilość miejsc
parkingowych na P2 ograniczona).
Teren i mapa: Mapa „Bażantarnia” skala 1:7500, warstwice, co 5m.
Teren Wysoczyzny Elbląskiej, las głównie bukowy, przebieżność
od dobrej do bardzo dobrej, niewielkie przewyższenia (jary), występują
tereny podmokłe i bagienne, dużo ścieżek. Mapa w formacie A4,
ofoliowana.

Start pierwszych zmian: Start zlokalizowany będzie przy centrum zawodów
Zawodnicy ustawiają się w miejscu startu (przy strefie zmian) na 10
minut przed startem. Następnie czyszczenie i sprawdzenie kart SI, a na
5 minut przed startem otrzymują mapę „pod nogę”. Zawodnicy startują
na sygnał sędziego i dopiero wtedy mogą spoglądać na mapę. Dobieg
do trójkąta startowego 50m. obowiązkowy.
Punkt widokowy: Wszystkie zmiany mają na swojej trasie punkt widokowy
zlokalizowany w Centrum Sztafet, (jest on jednocześnie punktem
kończącym zmianę). Znajduje się on w około 70% długości trasy.
Po
potwierdzeniu
punktu
widokowego,
zawodnicy
biegną
wytaśmowanym
przebiegiem
widokowym
na
drugą
pętlę
(ok. 5-6 minut).
Strefa zmian: Zawodnik oczekujący na swój start ma prawo wejść do strefy
zmian po pokonaniu przebiegu widokowego przez swojego
poprzednika ze składu sztafety. Podczas wchodzenia następuje
czyszczenie i sprawdzenie karty SI. Po wejściu do strefy zmian
zawodnik może się rozgrzewać tylko na jej terenie i nie ma prawa wyjść
na zewnątrz.
Procedura zmian: Przybiegający zawodnik po dobiegnięciu na metę
potwierdza punkt na linii mety (finisz). Po potwierdzeniu mety oddaje
swoją mapę sędziemu i przebiega do strefy zmian, gdzie dokonuje
zmiany poprzez dotknięcie zawodnika wybiegającego, a następnie
udaje się do sczytania karty SI. Zawodnik po otrzymaniu zmiany
wybiega w kierunku map, gdzie pobiera zwiniętą mapę umieszczoną na
paliku oznaczonym swoim numerem sztafety i numerem zmiany.
Uwaga! Zawodnik jest odpowiedzialny za pobranie właściwej mapy.
Otwiera swoją mapę w drodze do punktu startu.

Start masowy 2 i 3 zmiany: Start masowy ogłaszany będzie z przynajmniej
15 minutowym wyprzedzeniem zgodnie z decyzją Sędziego Głównego.
Ostatnia zmiana: O kolejności miejsca sztafet decyduje kolejność
przekroczenia linii mety przez zawodników ostatniej zmiany, a nie czas
potwierdzenia punktu na linii mety.
Numery startowe: Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi
otrzymanymi w Biurze Zawodów. Numer startowy musi być
umieszczony na klatce piersiowej zawodnika. Zaginanie lub
jakiekolwiek zakrywanie jego części jest zakazane.
Opisy PK: Opisy wydrukowane będą wyłącznie na mapach.
KLASYK:
Centrum zawodów: GPS 54.167726 19.452832,
Centrum zawodów zlokalizowane będzie na Parkingu leśnym z wiatami
i miejscem na ognisko. Start i meta w odległości od CZ ok. 50m.
Dojście do CZ z P1 ok.800m.,
Teren i mapa: Mapa „Bażantarnia” skala 1:7500, warstwice, co 5m.
Teren Wysoczyzny Elbląskiej, las głównie bukowy, przebieżność
od dobrej do bardzo dobrej, spore przewyższenia (jary), występują
tereny podmokłe i bagienne, dużo ścieżek. Mapa w formacie A4,
ofoliowana.

Start, rozgrzewka, oraz procedura startowa:
Start zlokalizowany w odległości 50 m od CZ. Zawodnicy mogą
rozgrzewać się w rejonie CZ, oraz na drodze z parkingu.
3 boksy startowe jak przy sprincie, ta sama procedura startowa.
Punkt startu oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie oznaczony
jest żaglem start w odległości 50m. (dobieg do punktu startu
obowiązkowy). Interwał startowy 3 minuty.
Meta: Zawodnicy po przybiegnięciu na metę, bez zbędnej zwłoki udają
się do miejsca sczytania karty SI, gdzie zobowiązani są do oddania
mapy. Mapy zostaną zwrócone po starcie ostatniego zawodnika.
Opisy PK: Opisy wydrukowane są na mapach oraz do pobrania w boksie
startowym na 2 minuty przed startem.
Limit czasu: 120 minut
Ubiór: dowolny, (w zależności od warunków pogodowych, zalecane długie
rękawy i nogawki).
PARAMETRY TRAS:
Kat.
K14
M14

Sprint
Dystans
PK
2300
19
2600

22

Sztafety
Dystans
PK
ok. 2500
11
ok. 2900

12

Klasyk
Dystans
PK Przew.
3000
14
100m
3500

15

130m

Potwierdzanie punktów Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system
Kontrolnych:
SPORTident. Stacje będą działały w trybie AIR+
Kategorie wiekowe:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
K14 / M14

Nagrody:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Medale za miejsca 1-3, (drobne upominki),
oraz dyplomy za miejsca 1-6.

Opłaty:

Wszyscy uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
zwolnieni z opłaty startowej.

Zgłoszenia:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Zgłoszenia na biegi indywidualne przyjmowane są do dnia
28.09.2021 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS
Zgłoszenia na bieg sztafetowy z podaniem ilości sztafet
przyjmowane są do dnia 28.09.2021 r. na adres mail:
ekogryfbno@onet.pl
Zgłoszenia imienne sztafet do dnia 02.10.2021 r. do godziny
11:30 w biurze zawodów, na formularzu dostarczonym przez
organizatorów.

Pozostałe informacje:

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC.
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.
Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje
niniejszy regulamin.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących pandemii COVID-19
obowiązujących w dniu rozegrania zawodów, zarówno w biurze
zawodów, jak i w trakcie całej imprezy.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach
oraz materiałach promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne
na stronie www.ekogryf.pl.

Za przestrzeganie powyższych wytycznych wśród zawodników
niepełnoletnich odpowiadają opiekunowie/trenerzy

ORGANIZATORZY

