BIULETYN nr 2

ORGANIZATOR
Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin
Ul. Somosierry 32c
71-181 Szczecin
WSPÓŁORGANIZATORZY
Powiat Policki
Urząd Gminy Nowe Warpno
Zachodniopomorska Federacja Sportu
OSP Nowe Warpno
Koło Gospodyo Wiejskich Brzózki
Polski Związek Orientacji Sportowej
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan
Sędzia Główny Zawodów: Hubert Kula
Kartografowie: Bartłomiej Mazan, Hubert Świerczyoski
Obsługa SportIdent: Joanna Kotkowiak
Budowniczy Tras: Bartłomiej Mazan, Hubert Świerczyoski
Sędziowie startu: Artur Haptar, Andrzej Sadzikowski, Krzysztof Polec
RANGA I FORMA ZAWODÓW
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików dla województw kujawsko-pomorskiego,
pomorskiego, warmiosko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Zawody rankingowe CTZ o współczynniku Z=1,0, biegi indywidualne
Mistrzostwa Powiatu Polickiego w kategorii OPEN
TERMIN I CENTRUM ZAWODÓW
28.09.2019 (sobota)
Sprint – Nowe Warpno GPS N53°43.386' E14°17.033'
Sztafety – Trzebieradz GPS N53°40.500' E16°25.159' !!! ZMIANA LOKALIZACJI !!!
29.09.2019 (niedziela)
Klasyk – Trzebieradz GPS N53°40.500' E16°25.159'
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BIURO ZAWODÓW
27.09.2019 (piątek)
21:00 – 23:00 – SP w Nowym Warpnie
28.09.2019 (sobota)
od 8:00 w Centrum Zawodów
29.09.2019 (niedziela)
od 9:00 w Centrum Zawodów
BADANIA SPORTOWE
Przypominamy o badaniach sportowych, które będziemy sprawdzad przy
rejestracji w CZ.
POTWIERDZANIE PK
W zawodach zastosowany zostanie bezdotykowy system potwierdzania punktów
kontrolnych SportIdent AIR+.
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NAGRODY
Dyplomy, medale i upominki dla najlepszych zawodników w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików oraz Mistrzostwach Powiatu Polickiego.
NOCLEGI
Grupy które zgłosiły zapotrzebowanie na noclegi:
1. UKS Traper - SP w Nowym Warpnie - Plac Zwycięstwa 6
2. Luzino - Świetlica - Warnołęka 33
3. UMKS Kwidzyn -Świetlica Warnołęka 33
4. Aktywne Choszczno - SP Nowe Warpno - Plac Zwycięstwa 6
5. Harpagan - Świetlica - Warnołęka 33
PRYSZNICE
1. SP Nowe Warpno
2. Stadion - Brzózki 22, dostępny w sobotę od godziny 18:00 - 21:00, oraz w
niedzielę od 12:00 - 15:00
UWAGI
Wszyscy Zawodnicy startujący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
zobowiązani są do posiadania ważnych badao lekarskich oraz aktualnej licencji PZOS.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Zawodnicy startujący w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików nieposiadający
ważnych badao lekarskich oraz licencji PZOS nie zostaną dopuszczeni do startu.
Badania należy okazad przy rejestracji w CZ.
KONTAKT
Adres e-mail: kontakt@bno.szczecin.pl
Strona internetowa: bno.szczecin.pl/mmm-2019
Dyrektor Zawodów: Bartłomiej Mazan tel. 668 009 601
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SPRINT – 28.09.2019 r.
Nowe Warpno
GPS N53°43.386' E14°17.033'
CENTRUM ZAWODÓW, DOJAZD, PARKING
Centrum Zawodów znajduje się na placu w miejscowości Nowe Warpno.
Parkingi ogólnodostępne bezpłatne w pobliżu Centrum Zawodów.

PARAMETRY TRAS
Kategoria
K14
M14
OPEN

bno.szczecin.pl

Długośd [km]
2,4
2,5
3,3

Ilośd PK
22
22
28
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PROGRAM ZAWODÓW

od godziny 8:00

od godziny 9:10

od godziny 9:25
9:30
od 11:30
ok. 12:00

Absolutny zakaz poruszania się po terenie zawodów w Nowym
Warpnie za wyjątkiem dojścia ze Szkoły (miejsce noclegu
niektórych ekip), do CZ, drogi dojazdowej do Parkingu, drogi
pomiędzy parkingiem a centrum zawodów oraz samym centrum
zawodów.
wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą przebywad w Strefie
Startu (Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie) Dojście z CZ
zgodnie
ze
schematem
około
400
metrów.
Przy wejściu na teren Strefy Startu chipy wszystkich
zawodników zostaną wyczyszczone. Zawodnicy MMM, którzy do
9:10 nie pojawią się na terenie szkoły, nie zostaną dopuszczeni
do startu.
Wszyscy trenerzy i opiekunowie zobowiązani są do przebywania
w strefie startu (do momentu wystartowania ostatniego
zawodnika) lub w strefie mety. Od tego momentu nie można
poruszad się pomiędzy strefami.
START
zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek od Koła
Gospodyo Wiejskich z Brzózek -gorąca grochówka
Uroczyste zakooczenie biegu sprinterskiego

W strefie startu dostępna będzie toaleta oraz schronienie w szkole przypadku opadów
deszczu. W strefie startu nie będzie dostępnej wody pitnej dla zawodników, prosimy
o zabranie własnego picia, przede wszystkim zawodników którzy startują
w późniejszych minutach.
W strefie startu będzie można zostawid rzeczy w specjalnym worku, który będzie
znajdował się przed wejściem do pierwszego boksu. Rzeczy te będą systematycznie
transportowane do strefy mety.
Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi. Numery startowe będą
dodawane do pakietów startowych. Zawodnik bez numeru startowego nie zostanie
dopuszczony do startu. Numer startowy musi byd umieszczony na klatce piersiowej
zawodnika.
Uwaga! Zawody odbywają się na terenie o ograniczonym ruchu samochodowym,
natomiast zawodnicy niejednokrotnie będą przebiegad ulice, po których sporadycznie
jeżdżą samochody. Prosimy o zachowanie ostrożności przy ich przekraczaniu
i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zawodnik biegnący po ulicy
nie ma pierwszeostwa przed samochodem!
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SZTEFETY – 28.09.2019 r.
!!! ZMIANA LOKALIZACJI !!!
Trzebieradz
GPS N53°40.500' E16°25.159'
START GODZINA 15:00
CENTRUM ZAWODÓW, DOJAZD, PARKING
Centrum Zawodów znajduje się na polanie leśnej w Trzebieradzu.
Jadąc drogą nr 114 z Nowego Warpna w kierunku Trzebieży, za miejscowością Brzózki
należy skręcid w lewo na ośrodek wypoczynkowy.
Skręt i dalsza droga będzie oznakowana lampionami.
Parking dostępny na polanie.

PARAMETRY TRAS
Kategoria
KM
MM
OPEN

Długośd [km]
2,4
2,7
3,0

Ilośd PK
14
14
15

ROZGRZEWKA
Dozwolona tylko i wyłącznie na polanie w Centrum Zawodów
bno.szczecin.pl
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TOALETY
Dostępne dwie kabiny toi-toi w Centrum Zawodów.
PRZEBIEG WIDOKOWY
Wszystkie zmiany mają na swojej trasie przebieg widokowy znajdujący się w Centrum
Zawodów. Po potwierdzeniu I punktu widokowego, zawodnicy biegną przebiegiem przez
Centrum Zawodów do II punktu widokowego, który jest zarazem ostatnim punktem.
Zawodnicy biegnący przebieg widokowy, po podbiciu II punktu widokowego kontynuują
bieg na trasie zgodnie z mapą, a zawodnicy kooczący trasę po podbiciu wbiegają
w korytarz prowadzący do mety. W zależności od zmiany najszybsi zawodnicy będą
pokonywad fragment trasy pomiędzy przebiegiem widokowym, a metą w czasie około 48 minut.
PROCEDURA ZMIAN
Zawodnik po przebiegnięciu trasy przekracza linię mety, podbija puszkę „FINISH”
i odrzuca swoją mapę, następnie klepie zawodnika kolejnej zmiany. Zawodnik ten może
przebywad w strefie zmian po pokonaniu przebiegu widokowego swojego poprzednika.
W strefie zmian zawodnik przygotowujący się do startu pobiera od sędziego swoją
mapę, która jest zrolowana i zabezpieczona gumką recepturką. Po dokonaniu zmiany
zawodnik startujący otwiera mapę , dobiega wyznaczonym korytarzem do punktu
rozpoczęcia nawigacji. Odpowiedzialnością zawodnika jest sprawdzenie czy otrzymał
właściwą mapę.
Kolor numerów startowych odpowiada kolorowi map na danej zmianie.
1 zmiany kolor czerwony
2 zmiany kolor żółty
3 zmiany kolor zielony
Numery sztafet
KM
1-14
MM
50-66
OPEN
501-506
START KATEGORII OPEN
Zawodnicy startujący w kategorii OPEN w ramach Mistrzostw Powiatu Polickiego
wystartują dopiero po wyłonieniu TOP 6 z obu kategorii Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. Start masowy wszystkie 3 zmiany jednocześnie. Start masowy zostanie
ogłoszony przez spikera przynajmniej z 15 minutowym wyprzedzeniem.
DYSKWALIFIKACJE
W przypadku dyskwalifikacji sztafety w trakcie zawodów zawodnicy, którzy dotychczas
nie wystartowali nie kontynuują rywalizacji, natomiast mają możliwośd wystartowania
wraz ze startem masowym poszczególnych zmian.
Start Masowy II zmian: 16:00
Start Masowy III zmian: 17:45
bno.szczecin.pl
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KOLEJNOŚD NA MECIE
O kolejności miejsc na mecie decyduje kolejnośd przekroczenia przez 3 zmianę linii
mety, na której będzie sędzia. W kategorii OPEN decyduje suma czasów 3 zmian.
DOBIEG DO STARTU NA MAPIE
Około 100 metrów. Każdy zawodnik pod groźbą dyskwalifikacji zobowiązany jest do
dobiegnięcia do miejsca startu, miejsce to będzie oznaczone w terenie dużą flagą
"start".
MAPY
Mapy po biegu zostaną zabrane. Zwrócimy je dopiero w niedzielę po biegu klasycznym,
przed ceremonią zakooczenia Mistrzostw.
ZAKOOCZENIE
Ceremonia podsumowania biegu sztafetowego w niedzielę około godziny 13:30
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KLASYK – 29.09.2019 r.
Trzebieradz
GPS N53°40.500' E16°25.159'
START GODZINA 10:00
CENTRUM ZAWODÓW, DOJAZD, PARKING
Centrum Zawodów znajduje się na polanie leśnej w Trzebieradzu.
Jadąc drogą nr 114 z Nowego Warpna w kierunku Trzebieży, za miejscowością Brzózki
należy skręcid w lewo na ośrodek wypoczynkowy.
Skręt i dalsza droga będzie oznakowana lampionami.
Parking dostępny na polanie.

PARAMETRY TRAS
Kategoria
K14
M14
OPEN

Długośd [km]
3,6
4,0
4,5

Ilośd PK
14
16
20

DOJŚCIE DO STARTU
Dojście do startu 550 metrów oznaczone pomaraoczowymi wstążkami.
START
Dobieg z ostatniego boksu do startu na mapie - 90 metrów.
ROZGRZEWKA
Dozwolona tylko i wyłącznie na polanie w Centrum Zawodów oraz dojściu do startu.
bno.szczecin.pl
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TOALETY
Dostępne dwie kabiny toi-toi w Centrum Zawodów.
OGNIESKO Z KIEŁBASKAMI
Ognisko z kiełbaskami - po biegu zapraszamy wszystkich zawodników oraz trenerów na
poczęstunek - kiełbaski z ogniska. Przy ognisku będą leżały kije, pieczenie we własnym
zakresie.
MAPY
Po biegu mapy będą zabierane, zostaną zwrócone przed ceremonią zakooczenia
Mistrzostw.
ZAKOOCZENIE
Ceremonia zakooczenia Mistrzostw o godzinie 13:30.
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