zapraszamy na zawody w Biegu na Orientację

PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO
w Biegu na Orientację
19.06.2021 ( Sobota ) Krzeszowice – Park Miejski
Organizator: LKS Górzanka Nawojowa Góra,
zawody organizowane przy wsparciu Powiatu Krakowskiego
Data i miejsce: 19.06.2021 r. (Sobota), Nawojowa Góra, centrum-stadion LKS Górzanka.
Start: Godzina 10.00, zakończenie 12.30.
Zawody indywidualne, sprinterskie
Współrzędne GPS: N:50°06'38.7" E:19°39'59.5"
Kategorie: K i M-10 N, K-12, K-14, K-16, K-18, KElita (20-35), K-40, K-50
M-12, M-14, M-16, M-18, MElita (20-35), M-40, M-50, M-60.
Zgłoszenia: do dnia 15 czerwca poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/igsAvPPE7duXxXCT9
Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, klub lub miasto
oraz nr chipa.
Wpisowe : Kategorie K,M-21 i starsze: 20 zł, kategorie K,M-18 i młodsze – 10 zł,
płatne przelewem: MS SYSTEM, ING 26-10501445-1000-0092-7402-4562 .
Nagrody: Dyplomy i upominki do 3 miejsca w każdej kategorii.
Zwycięzcy całego cyklu otrzymają pamiątkowe puchary.
Mapa i teren: Krzeszowice, skala 1:5 000, aktualność: Maj 2021.
Teren parku miejskiego oraz część starego miasta.
Inne: Potwierdzenie punktów kontrolnych – Sport Ident.
PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO 2021 to cykl 4 imprez w dniach:
19 Czerwca , 3 lipca, 7 sierpnia i 11 września. Pierwsza runda to bieg sprinterski,
Pozostałe to biegi leśne. W każdej kategorii prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna,
Punktacja wg zasady: Zwycięzca otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników, każdy
następny – punkt mniej. Informacje szczegółowe o kolejnych cyklach na stronach:
lksgorzankabno.pl ; gorzanka.blogspot.com . , mail: gorzankaol@gmail.com .

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach:

PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO
W Biegu na Orientację
19.06.2021 Sobota – godz. 10.00
Zawody odbędą się w sobotę 19.06.2021 w Krzeszowicach w Parku Miejskim.
Centrum zlokalizowane będzie na stadionie GKS ŚWIT Krzeszowice.
Start o godzinie 10.00, zakończenie o 12.30.
Uczestnictwo: W zawodach uczestniczyć można w kategoriach sportowych,
oraz w kategorii rodzinnej, rekreacyjnej i szkoleniowej.
Kategorie sportowe rozgrywane są według podziału wiekowego wg regulaminu sportowego.
Kategoria rodzinna – osoba dorosła i przynajmniej 1 dziecko.
Kategoria rekracyjna OPEN to trasa otwarta łatwa i krótka dla dorosłych.
Kategoria szkoleniowa KM10N – to trasa dla dzieci - wyznaczona w terenie.
Każdy uczestnik trasy rodzinnej, szkoleniowej KM10N i Open otrzyma dyplom ukończenia
trasy.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 10 zł za osobę lub rodzinę – płatna przelewem:
MS SYSTEM, ING: 26-1050-1445-1000-0092-7402-4562 , lub w biurze zawodów.
Zgłoszenia na zawody do 15.06.2021 poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/igsAvPPE7duXxXCT9
Zawody są jednocześnie pierwszym etapem cyklu 4 imprez o puchar Powiatu Krakowskiego.
Kolejne etapy rozegrane zostaną w dniach: 3 lipca, 7 sierpnia i 11 września.
Organizatorem cyklu zawodów jest LKS Górzanka Nawojowa Góra.
Zawody rozgrywane są przy wsparciu Powiatu Krakowskiego.
Szczegółowe informacje o kolejnych etapach zamieszczone będą na:
www.lksgorzankabno.pl ; gorzankaol.blogspot.com , e-mail: gorzankaol@gmail.com

