Biuletyn
#1

Biuletyn #1
Organizator

UKS Azymut Pabianice
ul. 20-go Stycznia 9/13
95-200 Pabianice
www.azymutpabianice.pl
Kierownik zawodów: Michał Łubis
tel: +48 788 365 542
mail: kontak@kmp2017.pl
Informacje na stronie: www.kmp2017.pl
oraz www.facebook.com/kmp2017/

Instytucje wspierające

Prezydent Miasta Pabianic
Starosta Pabianicki
Wójt Gminy Pabianice
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolumna

Zespół organizacyjny

Kierownik zawodów : Michał Łubis
Budowa tras : Jacek Morawski,
Kartografia : Jacek Morawski, Piotr Krempiński
Sędzia główny : Piotr Chmielecki

Data i miejsce
zawodów

20 - 21 maja 2017 roku
Pabianice - Las Rydzyny

Forma zawodów

Zawody rankingowe CTZ o współczynniku 1.30.
Bieg Klasyczny oraz Sztafeta Pokoleń.

Program zawodów

Sobota, 20.05.2017
14:00 – start pierwszego zawodnika (bieg klasyczny)
18:00 – przewidywane zakończenie zawodów
Niedziela, 21.05.2017
09:30 – start pierwszego zawodnika (sztafeta klubowa)
15:30 – przewidywane zakończenie zawodów i rozdanie nagród.

Mapa i teren zawodów

„Rydzyny”, skala 1:15000 lub 1:10000, e-2.5m, aktualność: wiosna
2017, autorzy: Jacek Morawski, Piotr Krempiński.
Las o urozmaiconej szacie roślinnej. Występują obszary o bardzo dobrej przebieżności, obszary półotwarte, ale także obszary
o ograniczonej i trudnej przebieżności. Rzeźba terenu
to rozsiane wyspowo obszary wydmowe, których
wysokość sięga do 15m. Incydentalnie występują
tereny podmokłe i bagienne.
Dobrze rozwinięta sieć dróg i ścieżek.
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Mapa poglądowa

Centum zawodów

Parking w Lesie
GPS : 51.611342, 19.415794

Kategorie wiekowe

K10, K12, K14, K16, K18, K20, K21, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65,
K70, K75, K80
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55,
M60, M65, M70, M75, M80
Sztafeta 7-zmianowa rozgrywana zgodnie z aktualnymi
Regulaminami Sportowymi PZOS.

Konkurencje
towarzyszące

Podczas zawodów rozegrane zostaną konkurencje towarzyszące, w których startować mogą także zawodnicy bez licencji.
OPEN A – trasa dla początkujących
OPEN B – trasa dla zaawansowanych

Warunki uczestnictwa

Warunkiem klasyfikacji w Klubowych Mistrzostwach Polski jest
posiadanie licencji PZOS oraz ważnych badań lekarskich.

Termin i forma
zgłoszeń

Bieg klasyczny oraz konkurencje towarzyszące.
Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 23:59 dnia 07.05.2017
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS .
Zgłoszenia po terminie możliwe będą jedynie w dniu biegu
w Biurze Zawodów w miejsca vacatów za podwyższoną o 50%
opłatą. Opłaty za osoby zgłoszone, a nie startujące - 50%.
Bieg sztafetowy.
Zgłoszenia z podaniem liczby sztafet przyjmowane są
do godziny 23:59 w niedzielę 07.05.2017 drogą mailową na adres
kontakt@kmp2017.pl. Składy imienne sztafet będą
przyjmowane do dnia 17.05.2017 włącznie.
W wyjątkowych sytuacjach, korekty imienne w składach
sztafet, możliwe na formularzu organizatora
do soboty 21.05.2017 do godz. 19.00.
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System potwierdzania
punktów kontrolnych

W zawodach zastosowany zostanie system SportIdent.
Prosimy o podanie numerów chipów w zgłoszeniu.

Opłaty

Biegi indywidualne.
Dla zawodników kategorii KM10-16 - 15 zł / bieg
Dla zawodników pozostałych kategorii - 30 zł / bieg
Bieg sztafetowy - 120 zł / sztafeta
Wypożyczenie karty SI - 3 zł / bieg
Zgubienie wypożyczonej karty SI - 180 zł

Noclegi

Organizator pośredniczy w następujących noclegach:
Noclegi z własnym materacem i śpiworem:
Sala w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, możliwość noclegu od
piątku, od godziny 19 do niedzieli do godziny 10 - 10 zł / noc.
Sala w Zespole Szkół w Ostrowie, możliwość noclegu od soboty
do niedzieli do godziny 10 - 10 zł / noc.
Zapisy na powyższe noclegi poprzez formularz dostępny na
stronie internetowej.
Pozostałe noclegi:
Internat Zespołu Szkół w Ostrowie, możliwość noclegu z soboty
na niedzielę - 35 zł / noc - 17 miejsc.
Hotel Włókniarz w Pabianicach - 40 zł / noc - 8 miejsc.
Z uwagi na ograniczoną liczbę noclegów w internacie i hotelu
prosimy o zamawianie ich telefonicznie u kierownika zawodów.

Wyżywienie

Organizator planuje katering w centrum zawodów. Szczegółowe
informacje pojawią się niebawem na stronie zawodów.

Płatności

Przelew bankowy na konto:
57 8788 0009 0016 2841 2006 0001
UKS Azymut Pabianice
ul. 20-go Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice.
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu lub imię
i nazwisko zawodnika, za który wnoszona jest opłata.
Możliwa będzie płatność gotówką w Biurze Zawodów
przed biegiem.
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Parking

Podczas biegu indywidualnego oraz sztafetowego w okolicy
centrum zawodów zorganizowane będą bezpłatne parkingi dla
samochodów prywatnych.
Informacje na temat parkowania samochodów,
transportu zbiorowego podane zostaną
w terminie późniejszym na stronie zawodów
oraz w biuletynie #2.

Treningi

W dniu 1 kwietnia 2017 roku organizator planuje przeprowadzenie zawodów - Test Race rozgrywanych w terenie o zbliżonej
charakterystyce. Szczegółowe informacje prezentowane będą
na stronie głównej KMP 2017.

Inne informacje

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy
zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator zastrzega
sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny
zawodów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację
ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na
stronie www.kmp2017.pl
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