
                        

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W 

KLASYCZNYM BnO 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 
Obsługa zawodów: 
Kierownik zawodów: Marek Kurasz, 
Sędzia główny: Wacław Czerkawski, 
Obsługa SPORTident: Marcin Leśnicki, 
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk, 
Ranga zawodów: Euroregionalna Liga BnO, regionalna A-RTZ, zaliczane do klasyfikacji 
Klubowego Pucharu Śląska 
Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident,  
Baza zawodów: SP im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach 44-352 Czyżowice ul. 
Wodzisławska 111 ( Lokalizacja na mapie ) 
Parking: przy szkole  
Termin: 7 października 2018, niedziela  
Rodzaj zawodów: klasyczny bieg na orientację, start indywidualny, interwałowy.  
Program:  
8:30 -10:00 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;  
9:15 – kurs obsługi SPORTIdent i podstaw BnO dla zainteresowanych 
10:30 – start pierwszego zawodnika;  
13:45 – planowane zakończenie. 
Kategorie: Rozegrane zostaną wszystkie kategorie podane w biuletynie, jednak przypominamy, 
że zawodnicy z kategorii K/M20 zobowiązani są startować w kategorii K/M21, nie zaś w 
kategorii K/M18. 

Sekretariat: sekretariat przyjmuje od kierowników ekip potwierdzenie gotowości do startu 
zgłoszonych zawodników – nowe zgłoszenia i zamiany możliwe są tylko w przypadku 
dysponowania przez organizatorów wolnymi materiałami startowymi (w dniu zawodów mapy 
i trasy nie są drukowane i rysowane). Kierownik ekipy zawierającej zawodników 
niepełnoletnich ma obowiązek podpisać oświadczenie o tym, że jego zawodnicy posiadają 
aktualne badania lekarskie i zgodę rodziców na start w zawodach. Sekretariat pobiera od 
kierowników ekip wpisowe i opłaty za wypożyczenie kart SI, a także wystawia potwierdzenia 
odbioru gotówki (KP) oraz wydaje kierownikowi pamiątkowe kubki dla całego teamu. 
Zawodnicy indywidualni podpisują oświadczania o dobrym stanie zdrowia. 

https://goo.gl/maps/D2cJxJtnYow


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” i został blisko dwukrotnie 
powiększony w porównaniu ze starą mapą.  
Mapa: „Czyżowice Leśniczówka 2” (nowa), wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 2.5m,  
autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień/wrzesień 2018 wg klucza ISOM 2017. 
 
Dojście na start: 700m wyznakowane żółtymi wstążkami. 
Start: 10:30 = 0 minuta startowa. 
Kategorie wstążkowane (K10N, M10N, KM10R) poruszają się po niebieskich wstążkach.  
Kategoria OPEN i KM10R startuje w dowolnej minucie pomiędzy 10-60. 

Organizacja startu: Będą trzy boksy przedstartu – w pierwszym będzie kontrola zgodności  
z listą startową, czyszczenie kart SI i potwierdzanie startu, w drugim boksie będą opisy 
punktów kontrolnych (dostępne także na mapie). W trzecim boksie równo z sygnałem startu 
zawodnik pobiera mapę i rusza na trasę.  

Wodopój będzie dostępny na trasie dla kategorii K16-K55, M14A- M65, OPEN, zaznaczony jest 
„kubeczkiem” na mapie. 

Organizacja mety: Wszyscy zawodnicy mają bezwzględny obowiązek przejścia przez metę  
i stanowisko SPORTident. Każde zejście z trasy zawodnika musi zostać zgłoszone na mecie!!! 
Mapy nie będą odbierane, jednak prosimy o zachowanie zasad Fair Play.  
 
Dojście z mety do szkoły będzie wyznakowane wstążkami koloru biało-czerwonego. Dojście 
wiedzie chodnikiem wzdłuż dosyć ruchliwej ulicy, dodatkowo zawodnicy przekraczają 
dwukrotnie jezdnię na pasach. Kierowników ekip prosimy o zwrócenie na to uwagi zawodnikom. 
 
Nagrody: dyplomy – za miejsca I – VI w kategoriach KM12A – KM14A, za miejsca I-III w 
pozostałych kategoriach, medale i nagrody za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, 
niespodzianki dla kategorii rodzinnej. Decyzją Zarządu Śląskiego Związku Orientacji Sportowej 
medale Mistrzostw Śląska klasycznym BnO w kat KM10-14 otrzymują tylko zawodnicy klubów 
śląskich, nagrody rzeczowe w tych kategoriach otrzymują zwycięzcy. 
Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna, 
ubezpieczenie NNW, okolicznościowy kubek dla każdego uczestnika; 
Informacje  https://mistrzostwa2018.wordpress.com, ptomekj@gmail.com  
Uwaga:  
Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – odpowiadają za to kierownicy 
ekip. Prosimy o zachowanie czystości w centrum zawodów i w lesie oraz o nie wchodzenie w 
kolcach do szkoły!  
                            
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, choć pogoda ma być znakomita: 
 
 
 
 

https://mistrzostwa2018.wordpress.com/


Parametry tras:  
 

KATEGORIA DYSTANS (km) PK ↗ (m) KATEGORIA DYSTANS (km) PK ↗ (m) 

K10 1,6 6 35 M10 1,6 6 35 

K10N 3 (1,4) 6 25 M10N 3 (1,4) 6 25 

K12A 2,1 8 45 M12A 2,1 8 45 

K14A 3 10 65 M12B 1,6 6 35 

K14B 2,1 8 45 M14A 4,1 11 80 

K16 4,5 12 85 M16 5,3 13 110 

K18 5,1 12 105 M18 6,9 16 150 

K21 5,7 15 115 M21 9,7 24 200 

K35 4,6 13 95 M35 6,8 17 145 

K45 4,6 13 95 M40 6,3 16 140 

K55 3,6 8 70 M45 5,4 15 105 

KM10R 3 (1,5) 6 25 M50 5,4 15 105 

OPEN 4,4 14 80 M55 4,4 12 80 

Z 3 (1,4) 7 25 M65 4,4 12 80 

H 1,5 7 30 W 2,9 9 55 

HS 1,8 8 40     

 
 
 
Orientacyjna 
mapka: 
 
 


