BIEGI MORAWSKIE WROTA
Olza 25.08.2018
zawody popularyzacyjne treningowe
sprint w terenie zurbanizowanym
Tworków 01.09.2018
VII KOP - Euroregionalna Liga Biegów na Orientację
middle w terenie leśnym
Olza 25.08.2018
popularizační závody
sprint v obydlené oblasti
Tworków 01.09.2018
VII KOP - Euroregionální liga orientačního běhu
krátká trať v lese
W zawodach przewidziane zostały medale za miejsca 1-3 w każdej kategorii oraz nagrody w postaci
kart podarunkowych Decathlon.
Na závodech dostanou vítězové na 1. až 3. místě medaile a dárkové poukazy Decathlon.

www.biegi-morawskie-wrota.eu

Regulamin zawodów
Morawskie Wrota 2018

Sprint OLZA
1 Termin 25 sierpnia 2018
Termín 25. srpna 2018
2 Miejsce/Místo
Olza, Gminny Ośrodek Kultury w Olzie, ul Szkolna 7
3 Start10:00
Biuro zawodów czynne od 8:30 do 9:30
Prezentace 8.30 - 9.30
4 Kategorie

AK (kobiety) – długość około 2 km
BK (kobiety)- długość około 1,5 km
AM (mężczyźni) – długość około 2 km
BM (mężczyźni)- długość około 1,5 km

POP-popularyzacyjna – trasa dla dzieci, rodzin i całkowicie początkujących
Trasa pro děti, rodiny a úplné začátečníky
5 Mapa
Olza lipiec 2018 1:4000 e 1m
Mapa: Olza 2018 1:4000 e 1m, aktualizace červenec 2018
(mapa wg standardów IOF autor Krzysztof Masny program Open Orienteering Mapper 0.5.0)
teren zurbanizowany i rolniczy
terén venkovský
6 Zgłoszenia
Zgłoszenia do 22 sierpnia 2018 do godziny 24.00 na adres kmasny@poczta.fm
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, klub lub organizację i kategorię.
W przypadku startu grupowego proszę o podanie ilości osób startujących.
Z powodu ograniczonej ilości map, drukowanych na konkretną ilość zawodników, organizator nie
zapewnia ewentualnej możliwości zgłoszenia po terminie.
Přihlášky: do 22 srpen 2018 do 24,00 email kmasny@poczta.fm
V přihlášce prosím uveďte jméno a příjmení, název klubu nebo nebo skupiny a kategorii.
V případě skupinového startu prosíme o uvedení počtu startujících osob.
Přihlášky po termínu jen do vyčerpání volného množství map.

7 Wpisowe brak
Startovné se na tomto závodě neplatí.
8 Nagrody /Odměny
Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 na każdej z planowanych tras otrzymują nagrody w
postaci bonów towarowych o wartości 30zł do decathlon.pl. Ponadto przewiduje się medale i
uroczystą dekorację zwycięzców.

Dzieci startujące na trasie POP wszystkie bez znaczenia na osiągnięty wynik otrzymają słodkości
na mecie.
Nagrody zawodnicy mogą odebrać wyłącznie osobiście
Závodníci na 1. až 3. místě v každé z plánovaných tras obdrží poukázky do obchodu decathlon.pl v
hodnotě 30 zlotých. Mimoto se očekávávají medaile a slavnostní vyhlášení .
Všechny děti startující na trase POP dostanou sladkost v cíli.
Ceny se budou předávat jen závodníkům osobně přítomným na vyhlášení.

9 Dojazd
Parking Gmninnego Ośrodka Kultury w Olzie, wzdłuż drogi, bezpłatny, niestrzeżony.
Parkování: GOK w Olzie, podél cesty, bezplatné, nehlídané.
10 Informacje/ Informace
Zawody popularyzacyjne i treningowe. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie proszone są o pisemną zgodę opiekuna. Zawody odbędą się bez względu
na pogodę.
Zawodnicy ze strony organizatora mają zapewnioną wodę na mecie.
Zawody zostaną rozegrane na sprzęcie kleszczy i lampionów standardowych.
Organizator nie zapewnia folii ochronnych na mapę.
Opisy punktów dostępne będą na starcie w biurze zawodów.
Zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z terenu GOK w Olzie w zakresie zadaszenia,
wody, toalety.
Za rzeczy pozostawione w centrum zawodów organizator nie odpowiada.
Na terenie centrum zawodów dostępna będzie podstawowa opieka medyczna – apteczka.
Teren drogi publicznej w biegu sprinterskim będzie dozorowany dla zapewnienia bezpieczeństwa
zawodników. Dzieci nie przekraczają drogi, trasa rodzinna przebiega wyłącznie po terenie
zielonym.
Popularizační a tréninkové závody, závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závody se konají za každého počasí
Za nezletilé děti zodpovídají rodiče nebo jimi pověřená dospělá osoba.
V cíli závodníci dostanou vodu.
Závody proběhnou bez čipů, s kleštěmi.
Organizátor nebude dávat mapy do fólií.
Popisy kontrol budou k dispozici v centru u prezentace.
Závodníci budou moci využít zastřešené prostory GOK Olza.
Organizátor neodpovídá za věci ponechané v centru závodu.
V centru závodu bude zabezpečena základní lékařská pomoc.
Přeběhy přes místní komunikaci budou zabezpečené. Děti nebudou přebíhat cestu.
11 Uwaga!
Podczas zawodów zakazane jest przebieganie przez tereny zaznaczone jako nie do przejścia,
prywatna własność, a także oczekuje się od zawodników zachowania kultury i stosowania fair play.
Zakazuje się wyrzucania śmieci na tereny zielone, niszczenia kwiatów, krzewów itp. a także
deptania pól uprawnych. Za złamanie zakazów grozi dyskwalifikacja.
W kwestiach spornych i pozostałych zawodników obowiązują zasady biegu według standardów
IOF oraz Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
Během závodů je respektujte mapové značky, které zakazují překonávání překážek či vstup na soukromé
pozemky. Za nedodržení hrozí diskvalifikace. Ve sporných případech se organizátor bude řídit zásadami IOF a
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

Middle Tworków – Urbanek
1 Termin/ 1 września 2018
Termín 1 září 2018
2 Miejsce / Místo
Tworków, wiata pod Kościołem św. Urbana w Tworkowie

49.9954314N, 18.2160136E
3 Start 10:00
Biuro zawodów czynne od 8:30 do 9:30
Prezentace 8.30 – 9.30
4 Kategorie
AK (kobiety)– długość około 4 km (kategorie Euroligii K18, K21, K35)
AM (mężczyźni) - długość około 4 km (kategorie Euroligii M18, M21, M35, M45)
BK (kobiety) - długość około 3 km (kategorie Euroligii K14, K16, K45, K55)
BM(mężczyźni) - długość około 3 km (kategorie Euroligii M14, M16, M55, M65)
POP-popularyzacyjna – trasa dla dzieci, rodzin i całkowicie początkujących (kategorie Euroligii
K10, M10, K12, M12)
5 Mapa
Las Urbanek 1:7500 e 5m, aktualność lipiec 2018
(mapa wg standardów IOF autor Krzysztof Masny program Open Orienteering Mapper 0.5.0)
teren leśny ze sporym poszyciem, w zachodniej części bagienny
Mapa
Las Urbanek, 1:7500, e5m, stav červenec 2018, autor Krzystof Masny
les s rozsáhlým podrostem, v západní části bahnitý
6 Zgłoszenia / Přihlášky
Zgłoszenia do 22 sierpnia 2018 do godziny 24.00 na adres kmasny@poczta.fm
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, klub lub organizację i kategorię.
W przypadku startu grupowego proszę o podanie ilości osób startujących.
Dla zawodników zarejestrowanych w systemie ORIS – zgłoszenie przez ORIS
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4604
Z powodu ograniczonej ilości map, drukowanych na konkretną ilość zawodników, organizator nie
zapewnia ewentualnej możliwości zgłoszenia po terminie większej ilości osób.
Přihlášky po termínu jen do vyčerpání volného množství map.
Přihlášky: do 22 srpen 2018 do 24,00 přes systém ORIS
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4604
7 Wpisowe brak
Startovné se na závodě neplatní.

8 Nagrody
Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 na każdej z planowanych tras otrzymują nagrody w
postaci bonów towarowych o wartości 30zł do decathlon.pl. Ponadto przewiduje się medale i
uroczystą dekorację zwycięzców.
Dzieci startujące na trasie POP wszystkie bez znaczenia na osiągnięty wynik otrzymają słodkości
na mecie.
Nagrody zawodnicy mogą odebrać wyłącznie osobiście
Závodníci na 1. až 3. místě v každé z plánovaných tras obdrží poukázky do obchodu decathlon.pl
v hodnotě 30 zlotých. Mimoto se očekávávají medaile a slavnostní vyhlášení .
Všechny děti startující na trase POP dostanou sladkost v cíli.
Ceny se budou předávat jen závodníkům osobně přítomným na vyhlášení.
9 Dojazd
Parking przy drodze oraz przy Kościele Świętego Urbana.
Parkování u cesty nebo u kostela svatého Urbana.
10 Informacje
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie proszone są o pisemną zgodę opiekuna. Zawody odbędą się bez względu
na pogodę.
Zawodnicy ze strony organizatora mają zapewnioną wodę na mecie.
Zawody zostaną rozegrane na sprzęcie kleszczy i lampionów standardowych.
Organizator nie zapewnia folii ochronnych na mapę.
Opisy punktów dostępne będą na starcie w biurze zawodów.
W centrum zawodów nie ma toalet ani bieżącej wody.
Za rzeczy pozostawione w centrum zawodów organizator nie odpowiada.
Na terenie centrum zawodów dostępna będzie podstawowa opieka medyczna – apteczka.
Popularizační a tréninkové závody, závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závody se konají za každého počasí
Za nezletilé děti zodpovídají rodiče nebo jimi pověřená dospělá osoba.
V cíli závodníci dostanou vodu.
Závody proběhnou bez čipů, s kleštěmi.
Organizátor nebude dávat mapy do fólií.
Popisy kontrol budou k dispozici v centru u prezentace.
V centru závodů nejsou záchody ani voda
Organizátor neodpovídá za věci ponechané v centru závodu.
V centru závodu bude zabezpečena základní lékařská pomoc.
11 Uwaga!
Podczas zawodów zakazane jest przebieganie przez tereny zaznaczone jako nie do przejścia,
prywatna własność, a także oczekuje się od zawodników zachowania kultury i stosowania fair play.
Zakazuje się wyrzucania śmieci na tereny zielone, niszczenia kwiatów, krzewów itp. a także
deptania pól uprawnych. Za złamanie zakazów grozi dyskwalifikacja.
W kwestiach spornych i pozostałych zawodników obowiązują zasady biegu według standardów
IOF oraz Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

Během závodů je respektujte mapové značky, které zakazují překonávání překážek či vstup na
soukromé pozemky. Za nedodržení hrozí diskvalifikace. Ve sporných případech se organizátor
bude řídit zásadami IOF a Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

