
Bielsko-Biała Nocą, 24 września 2015, Pływalnia Start 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane są w terenie zabudowanym, 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, zatem poruszanie się po 

jezdni jest dozwolone tylko na ulicach bez chodnika. Trasy przecinają ulice Pocztową i Startową o 

niewielkim natężeniu ruchu, na których ustawione będa tablice informujące kierowców o 

odbywającej się imprezie, ale apelujemy o ostrożność i przekraczanie ulic bezpiecznie i zgodnie z 

zasadami ruchu drogowego. 

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, 

nawet jeśli nie są otoczone ogrodzeniem. 

Fragmenty ulic objęte zakazem ruchu pojazdów lub ograniczeniami ruchu 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 znajduje się na terenie kąpieliska, ale część basenowa będzie zamknięta, a w 

przypadku gdyby z przyczyn technicznych wejście pozostało otwarte obowiązuje zakaz wejścia do tej 

części. Wejście i wyjście z terenu kąpieliska wyłącznie przez bramę główną.  

Wszystkie trasy przebiegają przez tereny stadionu Rekord. Zabronione jest przebieganie przez płytę 

główną stadionu (zakreskowana na mapie na czerwono), a także przebieganie przez boiska 

treningowe, na których trwają treningi. Trasy są tak poprowadzone by nie było to konieczne. 

Kategoria R (rodzinna) będzie miała 1 punkt kontrolny zlokalizowany na I piętrze budynku przy 

stadionie, w kawiarni.  

CENTRUM ZAWODÓW 

Kąpielisko Start, Bielsko-Biała, ul. Startowa  

http://www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-start 

Biuro zawodów – okienka kasowe przy bramie głównej. Szatnie znajdują się pod dachem. Start i 1-sza 

część trasy jest na terenie kąpieliska, meta przy bramie głównej 

PROGRAM 

17:30 – 18:30 – przyjmowanie startujących 



18:30 – otwarcie zawodów 

18:45 – odprawa techniczna 

19:00 – minuta 00 – start pierwszych zawodników 

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

PARKINGI 

Ul. Startowa, przed wejściem na teren kąpieliska. 

TEREN ZAWODÓW 

Teren zawodów to ogólnie dostępny obszar dzielnicy Olszówka, fragment Lasu Cygańskiego, teren 

stadionu Rekord i pływalni Start. 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. Teren płaski, miejscami niewielkie 

skarpy i drobne formy terenowe. 

MAPY I OPISY 

Skala 1 : 3 000 dla tras B, C i R, skala 1 : 4 000 tys dla trasy A - zgodna ze standardem IOF. W folii. 

Opisy do pobrania na starcie.  

TRASY i POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH 

Potwierdzanie na kartach startowych. Punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami na 

stojakach z perforatorami, lub samymi lampionami z perforatorami,  kolejność obowiązkowa. 

Długości trasy mierzone w linii powietrznej 

Trasa A: 2 480 m, 17 PK 

Trasa B i C: 1 960 m, 14 PK 

Trasa R: 1 290 m, 11 PK  

Klasyfikacja wg liczby zaliczonych punktów i czasu pokonania trasy. 

Limit czasowy: 75 min 

KLASYFIKACJE 

Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach: 

Trasa A indywidualnie:  AK, AM; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych  

Trasa B indywidualnie:  BK, BM; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych 

Trasa C indywidualnie lub parami: CK, CM, Cmix; dyplomy i nagrody od sponsorów dla najlepszych 

Trasa R: bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i drobne upominki 



WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

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

ciemne.  

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

zabronione. Obowiązkowo element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa.  

INNE INFORMACJE 

Na mecie startujący otrzymują wodę mineralną, a przed startem batonik. 

 

 

Bielsko-Biała, 21 września 2015. 


