
 

HARCERSKIE ZAWODY W BIEGU NA 

ORIENTACJĘ 

BIULETYN 1 
Organizator: UKS Sparta Czyżowice przy współpracy z 16 Drużyną Harcerską im. Żwirki i Wigury 
w Czyżowicach 

Obsługa zawodów: 
Kierownik zawodów: Marek Kurasz, 
Sędzia główny: Wacław Czerkawski, 
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk, 

Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident, Organizator 
wypożycza karty SI (chip’y)  
Baza zawodów: SP im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach 44-352 Czyżowice ul. 
Wodzisławska 111 ( Lokalizacja na mapie ) 
Termin: 7 października 2018, niedziela  
Forma zawodów: bieg na orientację ze startem interwałowym 
Program:  
8:45-9:15 - przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;  
9:15- 9:40 – kurs obsługi SPORTIdent i podstaw BnO 
9:45 – wyjście na start do pobliskiego lasu 
10:30 - start pierwszego zawodnika;  
ok. godz. 14 – planowane zakończenie. 
Kategorie:  

Drużynowe: 
Zuchy – drużyny 3 – 5 osobowe, trasa wstążkowana 
Start indywidualny: 
Harcerze, Harcerze starsi, Wędrownicy 

Wpisowe: 5zł od osoby, mieszkańcy powiatu wodzisławskiego bezpłatnie (proszę zaznaczyć 
odpowiednią kolumnę w trakcie wypełniania formularza) 
Termin zgłoszeń: 30 września 2018 (niedziela) do północy, 
Zgłoszenia: poprzez formularz na stronie  
http://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=eventList  (wybieramy mistrzostwa śląska 
odbywające się 7.10.2018). 
W przypadku zgłoszeń do kategorii Zuch proszę zgłosić tylko szefa drużyny i wpisać tuż za jego 
nazwiskiem w nawiasie liczbę osób w drużynie, abyśmy mogli przygotować dla każdego mapę do 
biegu i inne materiały. Przykład takiego zgłoszenia: Jan Kowalski (4) 

https://goo.gl/maps/D2cJxJtnYow
http://www.orientharper.pl/?cmp=entries&action=eventList


 
Mapa: „Czyżowice - Puszcza” (nowa), wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 2.5m,  
autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień/wrzesień 2018 wg klucza ISOM 2017. 
Teren: charakteryzuje się małymi przewyższeniami w średnio przebieżnym lesie. Na terenie 
zawodów prowadzona jest intensywna gospodarka leśna – tylko w tym roku zostało wykonanych 5 
nowych wycinek. Dominującą formą terenu są niewielkie jary. Teren zawodów pokrywa się 
częściowo z mapą „Czyżowice – Leśniczówka”. 
Nagrody: medale i drobne upominki za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, 
Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna,  
Informacje  https://mistrzostwa2018.wordpress.com, ptomekj@gmail.com  
 
Uwaga:  
Opłata egzekwowana będzie od kierownika lub opiekuna ekipy.  
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!  
 
W późniejszym terminie, najpóźniej 2 dni przed zawodami ukaże się komunikat z odatkowymi 
informacjami dla startujących (między innymi o dojściu na start,  dojściu z mety do szkoły, 
kolorze wstążek na trasie zuchów, listy startowe itp.)  
Fragmenty mapy:  
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