
KOMUNIKAT TECHNICZNY

Organizator: UKS Sparta Czyżowice przy pomocy ŚZOS

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

Ranga zawodów: regionalna A-RTZ, IX etap Śląskiej Zimowej Ligi
Baza zawodów: Rancho Western, 44-352 Czyżowice ul. Bełsznicka 29b, [na mapie]
Termin: 17 marca 2018, sobota
Rodzaj zawodów: długodystansowy bieg na orientację, start masowy w kategoriach 
sportowych
Program: 
8:30 -09:45 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów; 
10:00 – start kategorii A; 
10:05 – start kategorii B; 
10:10 – start kategorii C; 
10:15 – start kategorii D; 
13.30 – planowane zakończenie (mimo, że limit czasu wynosi 240min, nie będziemy czekać 
na ostatnich zawodników z zakończeniem, gdyż po południu w CZ odbywa się inna impreza)

https://www.google.pl/maps/place/Rancho+Western/@49.984026,18.3954133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47115a741f43636f:0xc5fcf849147a6097!8m2!3d49.984026!4d18.397602


W związku z małą ilością zgłoszeń kategoria AK18 została połączona z kategorią AK21.
Sekretariat: sekretariat przyjmuje od kierowników ekip potwierdzenie gotowości do startu
zgłoszonych  zawodników  –  nowe  zgłoszenia  i  zmiany  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).  Zawodnicy  indywidualni  podpisują  oświadczania  o  dobrym stanie
zdrowia.

Protože se do kategorie AK18 přihlásilo málo závodnic, była tato kategorie sloučena s 
kategorií AK21. 
Na prezentaci potvrdí vedoucích skupin přítomnost přihlášených závodníků – nové přihlášky 
a změny jsou možné jen do počtu volných map ( v den závody nebudou mapy dotiskovány). 
Vedoucí skupiny s závodníky, kteří nejsou ještě plnoletí podepíše potvrzení o zdravotním 
stavu a souhlasu jeho rodičů. Vedoucí skupin zaplatí startovné a půjčovné za čipy. 
Individuální závodníci podepíší prohlášení o dobrém zdravotním stavu.  

Odbiór chipów: Sekretariat wystawia pokwitowanie zapłaty za chipa, z nim należy udać
się do stanowiska obsługi SI i tam odebrać chipa.

Odběr čipů:  Na  prezentaci  obdržíte  doklad  o  zaplacení  půjčovného  za  čip  a  s  ním
půjdete ke stanovišti obsluhy SI, kde si čip vezmete. 

Numery  Startowe:  W  celu  łatwiejszej  organizacji  startu  zawodnicy  będą  biegać
z numerami startowymi. Numery będą do odbioru w biurze zawodów.

Startovní čísla: Pro snadnější organizaci startu závodu budou závodníci běhat se 
startovními čísly, které si vyzvednou na prezentaci. 

Teren: charakteryzuje się średnimi przewyższeniami (210-290 m npm.) w średnio przebieżnym 
lesie. Dominujące są formy terenu typu: jary, muldy, małe noski. UWAGA: Większość bagien 
o tej porze roku jest słabo widoczna w terenie.

Terén: je charakteristický středně velkými převýšeními (210 – 290 m.n.m) ve středně 
průběžném lese. Nejčastějšími terénními útvary jdou rýhy, kupky a malé nosy. POZOR: Většina 
bažinek je v tomto ročním období v terénu špatně viditelná. 

Mapa: „Szwajcaria Czyżowicka”, wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 5m, autor – Tomasz
Jurczyk, opracowanie sierpień 2016 wg klucza ISOM 2000. [stara mapa]   

Start: 10:00 – start masowy kategorii A; 
10:05 – start masowy kategorii B; 
10:10 – start masowy kategorii C; 
10:15 – start INTERWAŁOWY kategorii D;

http://www.orienteering.org.pl/mapy/2016-082-2317-SLS.jpg


Dojście na start: START znajduje się w Centrum Zawodów
Organizacja startu dla kategorii A,B,C:
Zostanie wyznaczona strefa startu, na wejściu do niej będzie znajdować się CLEAR 
i CHECK, który należy podbić. Zawodnicy wchodzą do strefy startu na 10min przed 
swoim startem, 5min przed startem danej kategorii zostanie sprawdzona lista startowa 
i zostaną rozdane pod nogę mapy, zaś opisy punktów zawodnicy dostaną do ręki (opisy 
w kategorii AM mają długość 30cm!). Na trasach A,B,C są zastosowane rozbicia. 

Cesta na start:  Startu bude v centru závodů
Organizace startu pro kategorie A,B,C:
Bude vyznačena startovní zóna, ve které bude CLEAR a CHECK, které bude třeba 
orazit. Závodníci vejdou do startovní zóny 10 minut před svým startem, 5 minut před 
startem bude provedena kontrola závodníků podle startovní listiny a budou rozdány 
mapy, které budou položeny na zem pod nohy závodníka. Závodníci dostanou do ruky 
popisy kontrol ( popisy v kategorii AM mají délku 30cm! ) Na trasách A,B,C budou pro 
rozdělení závodníků použity tzv. motýlky. 

Wodopój będzie dostępny na trasie kategorii A,B,C na punkcie zbiorczym.
Občerstvovačka bude na trasách kategorií A,B,C 

Organizacja startu dla kategorii D:
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. 

Organizace startu pro kategorii D
Jako na obvyklých závodech – tři startovní boxy, ve druhém dostane závodník popisy kontrol.

Organizacja mety: Wszyscy zawodnicy mają bezwzględny obowiązek przejścia przez metę 
i  stanowisko  SPORTident.  Każde  zejście  z  trasy  zawodnika  musi  zostać  zgłoszone  na
mecie!!! META znajduje się w CZ. 

Orgzanizace cíle: Všichni závodníci mají povinnost projít cílem a ihned si vyčíst čip. Cíl
bude v centru závodů. 

Nagrody: dyplomy – za miejsca I – III + niespodzianki dla kategorii D. 
Odměny: diplomy za I-III místo + překvapení pro kategorii D

Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna; Dzięki 
uprzejmości p. Reclika, właściciela Rancha, w sprzedaży będzie ciepła herbata w cenie 2zł za
kubek.
Díky laskavosti pana Reclika, majitele Ranče, bude prodej teplého čajem za cenu 2 PLN za 
hrnek. 



Informacje: ptomekj@gmail.com, FACEBOOK
Uwaga: 
Dla osób zgłoszonych po terminie wpisowe wzrasta o 50%. W przypadku rezygnacji z udziału 
w zawodach organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 50% wpisowego za każdego 
nieobecnego zawodnika. Opłata egzekwowana będzie od kierownika, trenera lub opiekuna ekipy 
albo niezrzeszonego zgłaszającego.

Pozor: Osoby přihlášené po termínu platí startovné zvýšené o 50%. 
V případě nepřítomnosti přihlášených závodníků bude organizátor vybírat 50% startovného. Tato 
částka bude vybírána od  vedoucího, trenéra skupiny. 

                            Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne! 
Závody proběhnou za jakéhokoli počasí. 

Pogoda:
Počasí: 

Długości tras uległy nieznacznej zmianie (ZMIANY na czerwono):
Došlo k mírné úpravě parametrů trasy – změny v tabulce označeny červeně. 

Trasa Kategorie Długość trasy [km] Ilość
punktów

Przewyższenie [m]

AM M18, M21, M35 12,8 50 650

BM M16, M45, M55, OPEN 8,3 38 445

CM M65, OPEN 5,9 29 335

DM OPEN 2,4 10 130

AK K21 9,3 42 485

BK K16, K35, K45 , OPEN 7,7 36 405

CK K55, OPEN 5,3 23 335

DK OPEN 2,4 10 130

https://www.facebook.com/events/581485858868960/
mailto:ptomekj@gmail.com

