1. Zawody pn. „PUCHAR WISŁY” zorganizowane zostaną w dniach 25 - 27.06.1999 r. w
miejscowości Rudnik k/Grudziądza.
2. Organizatorem będzie na zlecenie Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej Klub Łączności
Ligi Obrony Kraju SP2KJH w Grudziądzu.
3. Celem zawodów jest popularyzacja radioorientacji Sportowej wśród młodzieży oraz sprawdzenie
poziomu sportowego zawodników.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zawodów w
Radioorientacji Sportowej w konkurencjach KF i UKF i kategoriach:
-

DZIECI
JUNIORÓW MŁODSZYCH
MŁODZIKÓW
JUNIOREK MŁODSZYCH
MŁODZICZEK

5. W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne licencje.
6. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja:
- indywidualna w każdym paśmie i dwubojowa na KF i UKF w poszczególnych
kategoriach.
- drużynowa - wynik drużyny stanowi suma odnalezionych nadajników oraz czasów najlepszych
zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych w dwuboju.
7. Stowarzyszenia i kluby mogą zgłosić do udziału w zawodach dowolną ilość zawodników lecz do
klasyfikacji drużynowej należy wskazać ( 2 ) dwóch zawodników w każdej kategorii wiekowej.
Klub do zawodów może zgłosić dowolną ilość drużyn.
8. Termin zgłaszania drużyn do udziału w zawodach upływa z dniem 15.06.1999r.na adres Klub
Łączności Ligi Obrony Kraju SP2KJH, 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 3.
tel. 0-56 4622733.
9. Za uczestnictwo w zawodach ustala się opłatę startową - po 30 zł od osoby którą należy wpłacić do
sekretariatu w dniu przyjazdu na zawody.
10.Organizator zapewnia startującym zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 25.06.1999r.do
obiadu w dniu 27.06.1999r. oraz opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
11. Stowarzyszenia i kluby ubezpieczają zawodników od „ NW „ we własnym zakresie.
12. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do Grudziądza i z powrotem pokrywają macierzyste
kluby lub sami zawodnicy.
13. Sędziowie powołani do sędziowania nie wnoszą opłat - otrzymują zwrot kosztów przejazdu (PKP
II kl. pośpieszny) oraz ekwiwalent sędziowski.
12. Nagrody i wyróżnienia:
-

za zajęcie I - III miejsca w każdym paśmie
za zajęcie I - III miejsca w wieloboju
za zajęcie I - III miejsca w klasyfikacji drużynowej

- dyplomy
- dyplomy i nagrody
- dyplomy i puchary

13. Uczestnicy zawodów będą zakwaterowani w Ośrodku LOK Rudnik k/Grudziądza
ul. Żeglarska 2.
tel. 0-56 4622476.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami zakwaterowania i wyżywienia
stowarzyszenia i kluby których zgłoszeni zawodnicy nie będą uczestniczyć w zawodach.
Organizator wyda komunikat po zakończeniu zawodów.
Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym informatorem rozpatruje komisja sędziowska zawodów.
ORGNIZTOR

