
Bielsko-Biała Nocą, 19 listopada 2015 Hala pod Dębowcem 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane są w większości w terenie kampusowym poprzecinanym uliczkami po których 

sporadycznie mogą pojawiać się pojazdy (dojazd do biur, hotelu, restauracji, hali).  Trasy B, C i R nie 

wychodzą poza ten teren ale trasa A dwukrotnie przekracza ulicę Karbową, raz na przejściu dla 

pieszych, drugi raz w miejscu gdzie przejścia nie ma. Wszystkich prosimy o szczególną ostrożność, 

poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz posiadanie elementów odblaskowych – 

kamizelki, opaski. 

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

nawet jeśli nie są otoczone ogrodzeniem. 

Przypominamy 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. Miejsca przekraczania takich elementów terenu 

zaznoczona na mapie czerwonym kolorem. 

CENTRUM ZAWODÓW 

Hala pod Dębowcem, Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26; GPS: 49° 47,135’N, 19°1,307’E 

Biuro zawodów – korytarz na I piętrze. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują karty startowe i 

batonik, a osoby startujące w tegorocznej edycji po raz trzeci otrzymuja okolicznościowy upominek. 

Szatnia znajduje się w sali koło biura zawodów, w tej samej sali odbędzie się odprawa oraz 

zakończenie. Tam tez prezentowane będa zdjęcia z poprzednich edycji.  Od godz. 18:45 w biurze 

zawodów dostępny będzie depozyt.  

PROGRAM 

17:30 – 18:30 – przyjmowanie startujących 

18:30 – otwarcie zawodów 

18:45 – odprawa techniczna 

19:00 – minuta 00 – start pierwszych zawodników 

20:45 – zakończenie zawodów, wręczenie upominków dla zwycięzców i losowanie.  

PARKINGI 

Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie hali. 

  



TEREN ZAWODÓW 

Teren zawodów to ośrodek szkoleniowy ZIAD oraz otoczenie hali widowiskowo-sportowej. 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 : 3 500 dla wszystkich tras - zgodna ze standardem ISSOM. W folii. Opisy do pobrania na 

starcie – trasa A tylko piktogramy, trasa B i C – piktogramy i opisy słowne, trasa R – tylko opisy 

słowne 

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: 3 530 m, 24 PK 

Trasa B i C: 2 510 m, 19 PK 

Trasa R: 1 610 m, 12 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 słabo oświetlony, są fragmenty ciemne.  

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

są zabronione.  

Obowiązkowo element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa.  

  



INNE INFORMACJE 

Na mecie startujący otrzymują herbatę. 

Ze względu na wymagania sponsorów nagrody otrzymują tylko osoby obecne na zakończeniu. 

 

Bielsko-Biała, 16 listopada 2015. 


