Biuletyn
ELIMINACJE DO SZKOLNYCH
MISTRZOSTW ŚWIATA
W BIEGU NA ORIENTACJĘ
Osieczna, Leszno 25-26.10.2018r.
2ELIMINACJE DOZOSTW

Organizatorzy: HKS Azymut Mochy, SZS „WIELKOPOLSKA” Poznań
Rodzaj i ranga zawodów: Eliminacje do Szkolnych Mistrzostw Świata w kategoriach
SCHOOL TEAMS (W1,W2, M1, M2), SELECTED TEAMS (W1, W2, M1, M2). Zawody
dwuetapowe z łączną klasyfikacją
Program zawodów: czwartek - 25.10.2016 - start godz. 14.00 – Leszno (Grzybowo) - bieg
średniodystansowy,
piątek - 26.10.2016 - start godz. 10.00 - Trzebania -bieg klasyczny
Centrum zawodów: Schronisko Młodzieżowe w Osiecznej
Kategorie: M2 SCHOOL TEAMS, chłopcy (14/15 lat)
W2 SCHOOL TEAMS, dziewczyny (14/15 lat)
M1 SCHOOL TEAMS, chłopcy (16/17/18 lat - max. 2 członków 18- letnich)
W1 SCHOOL TEAMS, dziewczyny (16/17/18 - max. 2 członków 18-letnich)
M2 SELECTED TEAMS, chłopcy (14/15 lat)
W2 SELECTED TEAMS, dziewczyny (14/15 lat)
M1 SELECTED TEAMS, chłopcy (16/17/18 lat - max. 2 członków 18- letnich)
W1 SELECTED TEAMS, dziewczyny (16/17/18 lat - max. 2 członków 18- letnich)
Z każdej kategorii do Szkolnych Mistrzostw Świata eliminuje się tylko jedna drużyna. W
kategoriach SCHOOL - drużyna z jednej szkoły, w kategoriach SELECTED - zawodnicy z
różnych szkół.
Zasady eliminacji:
1. Zgłoszenia do eliminacji w kategoriach SCHOOL mogą dokonywać jedynie szkoły.
2. W eliminacjach do kategorii SCHOOL wezmą udział te drużyny, które liczą co najmniej 4
zawodników (zakwalifikowany zespół może liczyć od 4 do 5 zawodników). Zawodnicy z
drużyn mniej licznych będą rywalizować o indywidualne miejsca w kategorii SELECTED.
3. Eliminujący się zawodnicy startują w kategoriach nierozdzielonych na SCHOOL oraz
SELECTED (M1, W1, M2, W2). Przydział do kategorii SELECTED i SCHOOL będzie
opierał się o łączny czas z dwóch etapów rywalizacji. W pierwszej kolejności zaeliminowane
zostaną drużyny SCHOOL. Do wyniku ostatecznego w kategorii SCHOOL sumowane będą
czasy 3 najlepszych członków jednej drużyny w danym biegu.
Z pozostałych eliminujących się zawodników, trzech najlepszych zostanie
zakwalifikowanych do kategorii SELECTED (organizator zastrzega sobie możliwość
dokooptowania do składu wyróżniających się zawodników w kraju, którzy z różnych
przyczyn nie wzięli udziału w eliminacjach)
Mapa: Leszno-Grzybowo, 1:10000, e=2.5m, aktualność 2018r.
Zgłoszenia: e-mailem na adres azymutmochy@wp.pl w terminie do 18.10.2018r.
Opłata startowa: 20 zł za bieg
Płatność: Przelewem na dane:
HKS Azymut Mochy, ul. Różana 4 64-234 Mochy
tytułem: opłata startowa za el. ISF+nazwa zespołu lub w biurze zawodów, w dniu zawodów.
System potwierdzeń: SportIdent
Zakwaterowanie: w Schronisku Młodzieżowym „Morena” w Osiecznie
Zapotrzebowanie zgłosić do 15 października bezpośrednio w schronisku
http://www.schronisko.osieczna.pl

