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KOMUNIKAT TECHNICZNY 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane są w terenie miejskim, bez wprowadzania żadnych zmian w organizacji ruchu. 

Teren zawodów przylega do ruchliwych ulic, obejmuje również ulice o niewielkim natężeniu ruchu, 

oraz oznaczone jako „Strefa ruchu”. 

Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego. 

Na mapach zaznaczono pionowymi 

czerwonymi kreskami fragmenty ulic, po 

których poruszanie się jest kategorycznie 

zabronione. Obszary zakreskowane obejmują 

jezdnie tych ulic, nie ma jednak ograniczeń w 

korzystaniu z chodników, które pozostają 

niezakreskowane. 

Zakaz poruszania sie po zakreskowanych 

jezdniach dotyczy również przechodzenia 

przez nie, z wyjątkiem zaznaczonych  miejsc. 

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to 

tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz 

wstępu. 

Fragmenty ulic objęte zakazem ruchu pojazdów oznaczone są kolorem jasno-brązowym, prosimy 

jednak pamiętać, że zawsze może się znaleźć  ktoś, kogo zakaz nie obowiązuje. 

Przypominamy również o zasadzie, że elementy terenu oznaczone grubą linią są nieprzekraczalne. 

Dotyczy  to takich elementów jak żywopłoty, mury, ogrodzenia. 

 

 

 

Obowiązuje bezwględny zakaz przechodzenia przez nie, nawet gdyby było to technicznie możliwe.  

CENTRUM ZAWODÓW 

Bielska Szkoła Przemysłowa, ul. Teodora Sixta 20 

PROGRAM 

17:30 – 18:30 – recepcja startujących 

18:30 – otwarcie zawodów 



18:45 – odprawa techniczna 

19:00 – minuta 00 – start pierwszych zawodników 

20:00 – test Coopera dla zainteresowanych 

21:00 – zakończenie zawodów, wręczenie upominków dla zwycięzców i losowanie.  

PARKINGI 

Parking piętrowy przy ul. Słowackiego (obok Bielskiego Centrum Kultury) oraz wzdłuż ulic Chopina, T. 

Sixta, Z. Krasińskiego 

DOSTĘPNOŚĆ TERENU ZAWODÓW 

Teren zawodów to ogólnie dostępny obszar  Parku Słowackiego i okolic, każdy ma możliwość 

zapoznania się z nim przed zawodami. Apelujemy jednak do uczestników, aby dla zachowania zasad 

fair-play od godz. 18-tej do swojej minuty startu pozostawali na terenie Centrum Zawodów, a po 

ukończeniu biegu powstrzymali się od pomagania (i oczywiście przeszkadzania) innym startującym. 

MAPY I OPISY 

Skala 1 : 2 000, zgodna ze standardem IOF. W folii. Opisy słowne na odwrocie map. Piktogramy dla 

tras PROFI do pobrania na starcie. 

TRASY 

Zawody rozegrane zostaną na dwóch trasach: PROFI i OPEN.  

Trasa PROFI: 24 punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami na stojakach z perforatorami, 

kolejność obowiązkowa. Długość trasy mierzona w linii powietrznej 2000 m. 

Punkty ponumerowane na mapie liczbami od 1 do 24, potwierdzanie perforatorami na kartach 

startowych w kratkach zgodnie z numeracją. Punkty oznaczone będą kodami, które podane zostaną 

w opisach na odwrocie map. 

Trasa OPEN: 24 pukty kontrolne. Część, oznaczona na mapie czerwonymi kółkami, 

jest oznaczona w terenie tradycyjnie: lampionami na stojakach z perforatorami. 

Pozostałe, oznaczone na mapie czerwonymi kwadratami, są punktami na których 

należy  wykonać  zadanie opisane w opisie punktów kontrolnych na odwrocie 

mapy. 

KLASYFIKACJE 

Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach: 

PROFI M (mężczyźni), PROFI K (kobiety), OPEN, OPEN R (rodzice z dziećmi). Niezależnie od wieku. 

Wyniki każdej z czterech edycji, będą sumowane w klasyfikacji calego cyklu wg punktów za uzyskane 

miejsca w poszczególnych edycjach: 30 pkt. za 1 miejsce, 27 za 2 miejsce, 25 za 3 miejsce, 23 za 4-te, 

22 za 5-te, itd. aż do miejsca 25-go. Pozostali otrzymują 1 pkt. za udział. 



Poza klasyfikacją generalną w każdej z powyższych kategorii, przewidujemy klasyfikację w 

kategoriach wiekowych (wg  zasad Polskiego Związku Orientacji Sportowej) z liczbą startujących 

powyżej 6-ciu. 

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

Obowiązkowo latarka , zalecana czołowa. Teren jest w większości oświetlony, ale są fragmenty 

ciemne. Dla własnego bezpieczeństwa zalecane jest posiadanie lemntu odblaskowego. 

Na trasach OPEN potrzebny będzie długopis lub ołówek. 

Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do biegów ulicznych, nie zalecamy korków, kolce są 

zabronione.  

Bielsko-Biała, 17 listopada 2014. 


