XXI Mistrzostwa Pomorza i Kujaw 4 runda
Kościno k. Dołuj 11 maja 2014 r.

1. Termin:
 10 maja (sobota) sprint w ramach akcji Cała Polska Biega z Mapą oraz
III etapu Szczecińskiej Dobranocki- Szczecin Park Chopina (bno.szczecin.pl)
 11 maja (niedziela) IV Runda Pucharu Starego Remola w MnO
(www.psrpetarda.tnb.pl)
 11 maja (niedziela) klasyk w ramach IV Rundy MPiKu
2. Patronat:
 Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 Wójt Gminy Dobra

3.




Patronat medialny:
Infoludek
Radio Szczecin
…

4. Finansują:
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
 …
5.




Organizator:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dołuje
Szczecińskie Biegi na Orientację
SKO 15 Południk

6.





Zespół Organizacyjny:
kierownik: Katarzyna Marks
sędzia główny: Bartłomiej Mazan
budowniczy tras: Bartłomiej Mazan
obsługa systemu Sport Ident: Hubert Świerczyński

 sekretariat: Hubert Świerczyński i Anna Zych
7.






Kategorie startowe:
K-10N, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20/21, K-35+
M-10N, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20/21, M-35/40, M-45/50, M-55, M-60, M-65+
Rodzinna (można biegać w zespole o dowolnej liczbie osób)
Open (indywidualna dla początkujących)
w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie będą łączone

8. Miejsce:
 sobota- Park Chopina w Szczecinie
 niedziela- boisko w Kościnie k. Dołuj
9.




Mapy i system potwierdzania PK:
sobota- „Park Chopina” aktualizacja maj 2014r.
niedziela- „Kościno las” aktualizacja maj 2014r.
na zawodach wykorzystany zostanie systemem „sport-indent”, wypożyczenie
czytników SI dla zawodników – 3,00 zł za jeden dzień (zagubienie chipa przez
uczestnika 150zł)

10. Baza i Centrum zawodów:
 sobota- Park Chopina (według osobnego biuletynu, który ukaże się na 10 dni przed
zawodami na stronie bno.szczecin.pl)
 niedziela- Boisko w Kościnie, mapka poniżej.
 Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg 10/11 maja w szkole w Dołujach
zapotrzebowanie należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
11. Biuro zawodów:
 Czynne w centrum zawodów
 10 maja od 18:00-18:45, w centrum zawodów (Park Chopina)
 11 maja od 8:30-11:45, w centrum zawodów (Kościono)
12. Godziny Startów:
 10.05.2014r. (sobota) godz. 19:00 start sprintu
 10.05.2014r. (sobota) godz. 20:30 dekoracja po biegu sprinterskim
 11.05.2014r. (niedziela) godz. 9:30 start marszy na orientację
 11.05.2014r. (niedziela) godz. 12:00 start biegu klasycznego
 11.05.2014r. (niedziela) godz. 14:30 uroczysta dekoracja zwycięzców marszy na
orientację oraz biegu klasycznego. Impreza będzie przeprowadzona w taki sposób
aby w niedziele każdy chętny uczestnik mógł wystartować zarówno w marszach jak i
w biegu klasycznym.
13. Zgłoszenia:

 Wszystkie zgłoszenia należy wysyłać tylko poprzez formularz na stronie
bno.szczecin.pl
 Do 8 maja na sprint oraz na etap marszy
 Do 5 maja na bieg klasyczny w ramach Mistrzostw Pomorza i Kujaw
14. Wpisowe:
 sobotni sprint- 7zł dla wszystkich kategorii
 niedzielny etap marszy- 5zł dla wszystkich kategorii
 niedzielny klasyk 5,0zł w kat. K, M 10N, OPEN i rodzinna oraz 8,0zł we wszystkich w
pozostałych kategoriach
 Opłata pobierane będzie w centrum zawodów
15. Klasyfikacje i nagrody
 Oddzielna za każdy z biegów
 Za sobotni sprint dyplomy do trzeciego miejsca w każdej kategorii
 Za niedzielny klasyk dyplomy i medale do trzeciego miejsca w każdej kategorii
 Za marsze na orientację dyplomy do trzeciego miejsca w każdej kategorii
16. Dojazd do centrum zawodów:
 Na każdy dzień możliwy dojazd własnym transportem według mapki poniżej
 Na sobotni etap do Parku Chopina możliwy także dojazd komunikacją miejską
 Na niedzielny etap komunikacją podmiejską z ul. Wernyhory w Szczecinie PKS 5 lub 7
do Dobrej (odjazd 7:55) i dalej z Dobrej PKS do Kościna (odjazd 8:29)
17. Postanowienia końcowe:
 zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 zawodnicy startują na własna odpowiedzialność
 sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzygnie Sędzia Główny
 za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada
 tel. kontaktowy organizatora: Bartłomiej Mazan - 0 668 009 601

Partnerzy:

