Mistrzostwa Czech
Puchar Czech
Mistrzostwa Polski w Narciarskim Biegu na Orientację
Organizator:
Český svaz orientačních sportů
Organizator wykonawczy: Slavia Liberec Orienteering
Data:
sobota, 15 lutego – dystanś średni (Mistrzostwa Czech,
Mistrzostwa Polski)
niedziela, 16 lutego – dystans klasyczny (Puchar Czech,
Mistrzostwa Polski)
Centrum zawodów:
ośrodek narciarstwa biegowego w Harrachovie
(GPS: 50.7701950N, 15.4313086E)
Kategorie:
sobota (krótki dystans): D14A, D17A, D20A, D21, H14A, H17A,
H20A, H21, D35B, D45B, D55B, D65B, D75B, H35B, H45B,
H55B, H65B, H75B, D12, H12, P, T
niedziela (dystans klasyczny): D21E, H21E, D14A, D17A, D20A,
D21A, H14A, H17A, H20A, H21A, D35B, D45B, D55B, D65B,
D75B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B, D12, H12, P, T
Uwaga! Polscy zawodnicy z kategorii K/D i M/H 21,
rywalizujący w niedzielę w Mistrzostwach Polski, zgłaszają
się w osobnej kategorii - D/H 21 P!
Odległości:
parking – centrum zawodów: 800 m
centrum zawodów – start: do 1000 m
centrum zawodów – meta do 500 m
Biuro zawodów:
sobota 15. 2. 2020: w centrum zawodów od 10:00 do 11:00
Start 00:
sobota: 12:00 interwałowy
niedziela: 10:00 interwałowy
Uwaga! Polscy zawodnicy będą startowali na początku,
wczesne minuty startowe
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są przez system ORIS. Do niedzieli, 5
lutego, stawka podstawowa. Do wtorku, 11 lutego, stawka
zwiększona o 50%. Po tym terminie wpisowe wyższe o 100%;
zgłoszenia są wówczas przyjmowane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres vliob@email.cz (zgłoszenie jest
przyjmowane po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi) lub na

miejscu w biurze zawodów. Kategorie początkujących i
szkoleniowa są objęte podstawową opłatą również w dniu
zawodów, aż do wyczerpania wolnych miejsc
Opłata startowa:
średni dystans - 210 CZK, kategorie dziecięce i zawodnicy
powyżej 65 lat - 150 CZK
dystans klasyczny- 240 CZK, kategorie dziecięce i zawodnicy
powyżej 65 lat -170 CZK
Płatność:
numer konta organizatora (Slavia Liberec) to: 2300069527/2010.
Sugerujemy jednak dokonanie opłat startowych w biurze
zawodów. Uwaga! Czescy organizatorzy pobierają opłaty za
osoby zgłoszone, lecz nieobecne na zawodach. Zaległa
opłata może również zostać pobrana na kolejnych
zawodach w Czechach :)
Mapa:
obydwa dni - skala 1: 10000, E = 5 m, aktualność luty 2020,
autor - Petr Mareček, format mapy A4.
Teren:
górski, szlaki turystyczne i trasy do narciarstwa biegowego
Parking:
Parking centralny Harrachov (GPS 50.7691128N, 15.4401236E)
System potwierdzania PK: system elektroniczny SportIdent bezdotykowy (do 50 cm)
Wypożyczanie chipów:
40 CZK / dzień (SIAC nie będzie wypożyczany)
Zakwaterowanie:
a) szkoła w Lučanach (karimata, śpiwór), 90 CZK/noc zamówienia przez ORIS (piątek i sobota). Uwaga – odległość
od parkingu w Harrachovie 25 km!
b) inne opcje zakwaterowiania – na własną rękę
Wyżywienie (na miejscu): stoiska z odpowiednim asortymentem w centrum zawodów
Szatnie:
ograniczona liczba miejsca w centrum zawodów.
WC:
TOI TOI - w centrum zawodów.
Przygotowanie nart:
dostęp do gniazdek elektrycznych w centrum zawodów
Organizatorzy:
Kierownik Zawodów - Přemek Škoda
Sędzia Główny - Libor Bednařik
Budowniczy Tras - Petr Mareček, Jakub Škoda
Odwołanie zawodów:
w przypadku niesprzyjających warunków śniegowych zawody
zostaną odwołane, decyzja zostanie podjęta nie później niż
w środę, 12 lutego 2020 r.
Informacje:
na stronie internetowej zawodów w systemie ORIS i
Přemek Škoda - tel. 737 268 856 (+420)
Protesty:
pisemnie do sędziego głównego, kaucja 400 CZK w gotówce.
Uwaga:
działania sprzedażowe lub promocyjne są możliwe tylko za
zgodą Kierownika Zawodów.
Regulamin:
zawody odbęda się zgodnie z obowiązującymi przepisami
Narciarskiego Biegu na Orientację oraz Regulaminem
Wykonawczym ČSOB LOB 2020.

