I OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
ZAŁĘCZAŃSKIEGO ŁUKU WARTY
W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ
Załęcze Małe – 21 maja 2016r.
Zawody pod honorowym patronatem
1. ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Starosta Powiatu Wieluńskiego
Wójt Gminy Pątnów
UKS Załęczak
Stowarzyszenie KRAS

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów
Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów

www.lodzkie.pl
www.powiat-wielun.finn.pl
www.patnow.pl
www.uks-zaleczak.cba.pl

2. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik zawodów: CIEŚLA Sławomir
Budowniczy tras:
SKORUPA Mariusz
Obsługa SPORTident: CIEŚLA Hubert

0239
0161
1097

slawcie@gmail.com
hubcioc@gmail.com

3. GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?
ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego Załęcze Małe 35, woj. Łódzkie, powiat wieluński, gmina Pątnów, teren szkoły w Załęczu Mały.
(Link do lokalizacji mapy google: https://goo.gl/maps/H9UUUp4PgGL2)
Parking P1, P2 – samochody osobowe, Parking P3 – samochody osobowe i autobusy.

CENTRUM
ZAWODÓW

P1

P3
P2

4. WYMAGANIA
Wystarczy zarejestrować się (zobacz pkt. 7), wziąć swój rower, założyć kask i przyjechać do nas!
Zawody zostaną rozegrane w formie jazdy indywidualnej lub zespołowej ze startu interwałowego.

5. TEREN
Obszar zawodów obejmuje malownicze tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Piękne zakątki „Wielkiego Łuku
Warty”, który jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem jury krakowsko-częstochowskiej z licznymi formami
krasowymi, lekkimi wzniesieniami, pokryty lasami sosnowymi, niewielkimi formami skalnymi oraz piaszczystymi drogami i
ścieżkami.

6. IDEA RJnO?
RJnO czyli Rowerowa Jazda na Orientację jest jednym z rodzajów orientacji w terenie.
Wywodzi się z Biegu na Orientację (BnO). Każdy zawodnik otrzymuje na starcie bardzo
dokładną mapę z zaprojektowaną trasą, z którą ma styczność po raz pierwszy w momencie
startu. Zadaniem zawodnika jest pokonanie wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie i
bezbłędne potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych za pomocą chipa.
Rywalizacja na trasie RJnO wymaga od zawodnika utrzymywania ciągłej koncentracji i
myślenia przy wzmożonym wysiłku fizycznym.
Więcej informacji o RJnO na naszej stronie internetowej! www.uks-zaleczak.cba.pl

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza umieszczonego na stronie:
http://uks-zaleczak.cba.pl/?p=page&name=zgloszeniarjno2016
Nieprzekraczalny termin zgłoszenia to 14 maja 2016r., godzina 24h00.
Zgłoszenie się zawodnika jest równoznaczne z potwierdzeniem akceptacji regulaminu
zawodów zamieszczonego na stronie internetowej.
www.uks-zaleczak.cba.pl/images/file/regulaminrjno.pdf

Jakub Jaroszka reprezentant
Polski na Mistrzostwach
Europy w RJnO

8. KATEGORIE
KM 12, 14, 17, 20, 21, 40, 50, 60, 70, OPEN, RODZINNA
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej ilości osób w
jednej z kategorii.

9. OPŁATY
Nie przewidujemy żadnych opłat startowych – zawody sponsorowane.

10. NAGRODY
Organizator przewiduje dla zwycięzców poszczególnych kategorii medale i dyplomy, oraz
nagrody rzeczowe.

Specjalistyczna mapa do RJnO

11. INNE
Regulamin, komunikaty, informacje o możliwości zakwaterowana oraz inne sprawy bieżące będą umieszczanie na naszej
stronie internetowej: www.uks-zaleczak.cba.pl
Jeśli chcesz nas o coś zapytać zapraszamy do kontaktu: hubcioc@gmail.com

Część gminy Pątnów położona jest w obrębie zakola Warty, zwanego Wielkim Łukiem
Warty, a także w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Ten niezwykle atrakcyjny
przyrodniczo teren zajmuje osobliwa flora i fauna. Na uwagę zasługują również
pulsujące niezwykłą barwą źródła terasowe w Załęczu Małym. Malowniczy krajobraz
i czyste powietrze sprawiają, iż gmina Pątnów jest idealnym miejscem wypoczynku.
Rower, kajak, jazda konna czy piesze wędrówki – miłośnicy aktywnych form
spędzania wolnego czasu niewątpliwie znajdą tu coś dla siebie.
Jednak gmina Pątnów to nie tylko przyroda, ale i tradycja. O bogatej historii świadczą
liczne zabytki architektury, zwłaszcza sakralnej, takie jak: Kościół pw. Świętej Trójcy
w Grębieniu z ok. 1500 roku czy Kościół pw. Wszystkich Świętych w Popowicach
wzniesiony w początkach XVI wieku. Cennym obiektem zabytkowym jest również
młyn wodny o konstrukcji drewnianej z 1914 roku, znajdujący się w miejscowości
Kępowizna.
Te wszystkie elementy składają się na miejsce niepowtarzalne, dające możliwość
odpoczynku od wielkomiejskiego hałasu, bliskich spotkań z naturą, historią i tradycją.

