Eliminacje do Mistrzostw Świata
w Orientacji Precyzyjnej

06.04.2019 - NIELEPICE
Komunikat techniczny
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ORGANIZATORZY
- Polski Związek Orientacji Sportowej
- InO JURA
- Fundacja Na Ratunek
- WKS Wawel
Sponsorzy zawodów:
- Kraków AIRPORT im. Jana Pawła II
- Gmina Zabierzów
Partner: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
Sędzia Główny: Jan Zdanowicz S-1 0075, Budowniczy trasy: Jan Zdanowicz B-1 0207
Kartograf: Adrian Król 0131

PROGRAM ZAWODÓW
06 kwietnia 2019 (sobota):
- 12:00 rozpoczęcie zawodów
- 16:00 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

KATEGORIE STARTOWE
Trail-O PARA, Trail-O OPEN

WPISOWE
20 zł - płatne gotówką w dniu zawodów

ZGŁOSZENIA
Drogą mailową na adres: orientacjaprecyzyjna@fundacjanaratunek.pl do dnia 20.03.2019

PARAMETRY TRASY
Długość trasy - 800 m, różnica wzniesień - 25 m
1 TC + trasa 20 PK (obowiązkowa kolejność zaliczania PK)
Start według kolejności ustalonej przez organizatora.
Zaliczanie punktów kontrolnych za pomocą perforatorów na karcie startowej.
Obowiązuje zakaz używania własnych perforatorów.
Limit czasu: 120 min. dla kat. PARA, 100 min dla kat. OPEN
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BIURO ZAWODÓW
Lokalizacja biura zawodów: 32-064 Młynka, Gmina Zabierzów, woj. małopolskie
wejście do kamieniołomu Nielepice. 50°06'40.6"N 19°41'18.5"E

MAPA
Skala mapy 1:3000
Warstwice co 2 m
Aktualność mapy: marzec 2019
Autor mapy: Adam Stalka

TOLERANCJA DLA ODPOWIEDZI "Z" (Zero)
Podczas zawodów eliminacyjnych do WTOC 2019, przyjęto że dla odpowiedzi Z (zero)
odległość pomiędzy prawidłową pozycją punktu kontrolnego a najbliższym lampionem
jest większa niż 3 metry.
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy punkt podjęcia decyzji jest ustawiony w odległości mniejszej
niż 10 metrów od prawidłowej pozycji punktu kontrolnego – wtedy możliwa jest odpowiedź Z,
pomimo że odległość pomiędzy prawidłową pozycją punktu kontrolnego a najbliższym lampionem
jest mniejsza niż 3 metry.

WAŻNE INFORMACJE
Zawody Eliminacyjne z Orientacji Sportowej odbędą się na terenie Zakładu Górniczego „Nielepice”
należącego do Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
Na teren zawodów zostaną wpuszczone tylko i wyłącznie osoby, posiadające identyfikator wydany
przez organizatorów w Biurze Zawodów. Identyfikatory zostaną przygotowane jedynie dla tych osób
które dokonały zapisu w wymaganym terminie - do 20 marca 2019.
Wszystkie osoby biorące udział w zawodach są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu
Bezpieczeństwa, który stanowi załącznik do Biuletynu

KONTAKT
Teresa Bugaj - tel. 600 381 068

-3-

-4-

-5-

