Biuletyn II
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Organizator:
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
Ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
www.dzos.pl
Współorganizator:
KInO ORIENTOP
ul. Hallera 155/10
53-201 Wrocław
www.orientop.pl
Zespół organizatorów:
Kierownik zawodów – Alicja Wojtala
Sędzia Główny – Jacek Gdula
Budowniczy Tras - Jacek Wieszaczewski
Biuro Zawodów - Agnieszka Stachurska
Forma zawodów:
Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej TempO i Sztafety.
Mistrzostwa Wrocławia - zawody otwarte dla każdego w Orientacji Precyzyjnej TempO i
Sztafety.
Warunki udziału w zawodach:
Aby uczestniczyć w Mistrzostwach Polski należy posiadać aktualną licencję Polskiego Związku
Orientacji Sportowej (PZOS).
Istnieje możliwość wykupienia jednorazowej licencji PZOS na dane zawody w cenie 35 zł.
W tym celu należy:
1. Wypełnić wniosek dostępny na stronie PZOS (www.zielonysport.pl)
2. Przelać 35 zł na konto PZOS: Pekao 09 1240 6218 1111 0000 4619 0314
3. Podpisać, zeskanować i wysłać wniosek wraz z potwierdzeniem zapłaty na email:
biuro@zielonysport.pl
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W przypadku startu w Mistrzostwach Wrocławia nie jest wymagane posiadanie licencji
Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia na Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej oraz Mistrzostwa Wrocławia
przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora do 20.07.2018.
Formularz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Wrocławia TempO
Formularz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Wrocławia Sztafeta
Zmian w zgłoszeniach można dokonywać do 20.07.2018 mailowo na adres: a.wojtala@dzos.pl
Program:
21.07.2018
09:00 otwarcie Biura Zawodów (W Centrum Zawodów przy starcie Sztafet i TempO stacje 1-6)
09:40 koniec możliwości złożenia Sztafety na miejscu
09:45 zamknięcie kwarantanny (dotyczy startujących w Sztafetach)
10:00 start masowy – Sztafety
10:00 start na trasie TempO dla osób nie startujących w Sztafetach
11:00 koniec pracy Biura Zawodów
12:00 koniec limitu Sztafety
12:30 ostatni możliwy start na TempO stacje 1-6
15:30 początek startu na TempO stacje 7-12
18:00 początek startu na finałowe stacje TempO 13-16
20:00 zakończenie zawodów Centrum Zawodów finału TempO
Sztafeta:
Limit 120 minut na zespół.
Na mapie każdego zawodnika zaznaczone będą te same punkty (21):
- grupa 12 punktów (1-12) z jednym lampionem każdy (tylko A lub Z)
- 3 grupy po 3 punkty (13-15, 16-18, 19-21), każda grupa będzie używała 5 wspólnych
lampionów.
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Podczas swojej zmiany zawodnik ma za zadanie podbić 4 punkty z grupy 1-12 oraz po 1 z każdej
pozostałej grupy. Pierwsza zmiana wybiera dowolne punkty, druga wybiera spośród tego co
pozostało, trzecia zmiana nie ma wyboru.
Przekazanie zmiany: zawodnik kończący zmianę oddaje sędziemu swoją kartę i odchodzi ze
strefy zmian. Sędzia zaznacza, które punkty zostały już podbite i informację o tym przekazuje
zawodnikowi zaczynającemu zmianę, który może zabrać mapę i wyjść na trasę.
Wyniki sztafety bedą liczone według wzoru: suma wyników ze stacji TempO + 60 sekund za
każdy błąd na części PreO.
TempO:
Kwalifikacje to stacje 2-6 i 7-12. Każda stacja TempO ma 6 lampionów, 5 zadań, limit czasu 150
sekund. Wszystkie mapy w skali 1:3000.
Zasady kwalifikacji do finału TempO:
Do finału awansuje 10 najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej, uwzględniającej
wszystkich startujących w zawodach. Dodatkowo (jeżeli jeszcze nie są zakwalifikowani) pierwsza
szóstka z każdej kategorii Mistrzostw Polski, ale nie więcej niż połowa zawodników tej kategorii
(tzn. jeśli Młodzików będzie 8, to do finału wejdzie najlepsza 4). W finale zawodnicy startują w
kolejności odwrotnej do miejsc zajętych w kwalifikacjach. Końcowy wynik to suma wyników ze
wszystkich stacji od 2 do 16.
System potwierdzania PK:
Do potwierdzania punktów kontrolnych zostaną użyte perforatory i karty startowe. Zawodnik
może używać własnego perforatora. Podczas TempO zostanie użyty program ANT.
Kategorie wiekowe:
OPEN - obejmuje wszystkich zawodników bez względu na płeć i stopień niepełnosprawności,
wiek powyżej 14 lat.
OPEN-MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat bez względu na płeć.
PARA - obejmuje zawodników bez względu płeć, których niepełnosprawność istotnie ogranicza
ich możliwości ruchowe odpowiednio do załącznika nr 12 Regulaminu Licencyjnego PZOS
http://zielonysport.pl/pliki/2013_R_Lic_Z_12a.pdf.
PARA – MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat bez względu na płeć.
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Wpisowe:
do 6.07.2018:
Temp-O Open oraz Open – Młodzik 20 zł
Temp-O Para oraz Para – Młodzik 10 zł
Sztafeta 60 zł za zespół
do 15.07.2018:
Temp-O Open oraz Open – Młodzik 30 zł
Temp-O Para oraz Para – Młodzik 20 zł
Sztafeta 75 zł za zespół
Płatności należy dokonywać na konto Organizatora do 18.07.2018, po tym terminie w Biurze
Zawodów.
87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Z dopiskiem: Imię Nazwisko + Orientacja Precyzyjna
Mapy:
Mapy będą uaktualnione.
Dostępne mapy terenu:
1. Wrocław Kampus UP, nr 2016-9-2244-DLŚ, autorzy: Wojciech Dwojak, Szymon Sosenko, skala
1:4000, warstwice 2 m
2. Wrocław Bartoszowice, nr 2016-013-2248-DLŚ, autor: Konstiantyn Majasow, Szymon
Sosenko, skala 1:4000, warstwice 2 m
Dotychczasowe fragmenty map:
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Teren zamknięty:

Lokalizacja Centrum Zawodów dla Szatfet oraz TempO stacje 1-6:
Ul. Malczewskiego, Wrocław (GPS 51.09832, 17.09781)

Lokalizacja Centrum Zawodów dla TempO stacje 7-12:
Ul. Karola Olszewskiego, Wrocław (GPS 51.10092, 17.11189)
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Lokalizacja Centrum Zawodów finał TempO:
Ul. Marcelego Bacciarellego, Wrocław (GPS 51.10313, 17.11501)
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Parking:
Parkowanie w pobliskich uliczkach.
Woda:
Woda dla uczestników będzie dostępna w Centrum Zawodów.
Obsługa medyczna:
Organizator zapewnia obsługę medyczną zawodów. Punkt medyczny zlokalizowany jest
w Centrum Zawodów.
Kontakt:
Kierownik Zawodów - Alicja Wojtala
tel.: 880 267 126
mail: a.wojtala@dzos.pl
www.dzos.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Dolnośląski Związek Orientacji
Sportowej, z siedzibą we Wrocławiu, ul Borowska 1-3, (dalej „DZOS”), Pani/Pana danych
osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej,
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, NIP 8992449479
2.
Telefoniczny kontakt z DZOS jest możliwy pod numerem telefonu: +48 880267126, adres
e-mail: dzos@dzos.pl
3.
Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia DZOS przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach: umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
przygotowania i wydrukowania numerów startowych, przygotowania i wydania pakietów
startowych, przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie
internetowej organizowanych zawodów, rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze
Zawodów, umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej
organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, umieszczenia danych na
listach osób do dekoracji medalowej, udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów
na poszczególne biegi w Biurze Zawodów.
4.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez DZOS przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego
z realizacji celów statutowych DZOS.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych.
6.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: członkowie DZOS, firmy i kierowcy pojazdów
współpracujących z DZOS przy organizacji, pozostali uczestnicy organizowanych zawodów, osoby
znajdujące się na terenie organizowanych zawodów, użytkownicy strony internetowej,
serwisu społecznościowego Facebook.
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7.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3
lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku
do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
8.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie
profilowania.
9.
W związku z przetwarzaniem przez DZOS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DZOS Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału
w organizowanych zawodach.
12. DZOS nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza
Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez DZOS prosimy
o kontakt pod adresem mailowym dzos@dzos.pl
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