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Biuletyn informacyjny nr 2 
 
Termín:    sobota 25 czerwca 2015 r.  

Miejsce:   Bielsko-Biała, stok Dębowca 

Centrum zawodów:  8:00 – 15:00 Hala widowiskowo – sportowa Bielsko-Biała ul. Karbowa 26, 

współrzędne GPS: 49.7858338,19.0225438 

 

- Dojście na start nie będzie wyznakowane. W biurze zawodów można będzie otrzymać mapkę 

dojściową. Długość dojścia: 1,5 km, 70 m przewyższenia. 



- W drodze na start oraz w końcowej części trasy zawodnicy przekraczają ulicę Karbową przez przejście 

dla pieszych przy rondzie. Ruch zabezpieczany będzie przez służby mundurowe, niemniej jednak 

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu i przebieganiu przez ulicę.  

- Meta znajduje się wewnętrz hali sportowej – dobieg od ostatniego punktu wyznaczony jest tradycyjnie, 

przy wejściu do hali łączy się z dobiegiem do mety Pólmaratonu Górskiego. 

- Meta jest wspólna dla Półmaratonu Górskiego i Orientcrossu.Chwilami może być tłoczno na dobiegu. 

Prosimy o ostrożność. 

- Parkowanie samochodów w sąsiedztwie hali sportowej oraz na terenie ZIAD, zgodnie z lokalnymi 

oznaczeniami, zaznaczone literą „P” na mapce na str. 1. Parkingi na północny zachód od hali będą 

wyłączone z ruchu ze względu na lokalizacje trasy i punktów kontrolnych. 

 

Organizatorzy:  Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”, Ultra Beskid Sport, Bielsko-

Biała O-Team, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kontakt:  kwojarski@gmail.com, tel. +48 500 162 802 

Ranga zawodów: zawody zaliczane do Euroregionalnej Ligi BnO 2016, zawody rozgrywane są w 
ramach imprezy Mistrzostwa Bielska Białej w Biegach Górskich (inne biegi: półmaraton górski, biegi dla 
dzieci; szczegóły: http://www.ultrabeskid.pl/nasze-zawody/i-otwarte-mistrzostwa-bielska-bialej,5.html) 

Forma zawodów: bieg klasyczny 

System potwierdzeń:  SportIdent dla wszystkich kategorii sportowych i popularyzacyjnych; opłata za 
wypożyczenie chipa wynosi 5 zł (kara za zgubienie chipa wynosi 150zł). 

Program zawodów:  

8:30 –10:00 przyjmowanie zawodników, 9:30 – wspólna rozgrzewka na płycie hali, 9:45 – uroczyste 
otwarcie zawodów, 10:30 – start pierwszych zawodników, 13:30–dekoracja najlepszych zawodników  

Teren:   Obszar podgórski obejmujący Górą Dębowiec oraz jej południowe i zachodnie 
sąsiedztwo, zbocze górskie o różnym stopniu nachylenia – od prawie płaskiego do stromego, 
przebieżność zmienna – od bardzo dobrej do bardzo slabej. Podłoże w większości trudne. Koniec trasy 
to obszar zabudowany – fragment dzielnicy Olszówka Górna oraz teren kampusowy – okolice mety. W 
terenie dużo nowych ścieżek wyjeżdżonych przez „downhillowców”. 

Mapa:   Dębowiec 2016 1 : 10 000, aktualność maj 2016 i częsciowo maj 2015. Opisy 
punktów kontrolnych wyłącznie do pobrania na starcie. Mapy są ofoliowane. 

  



 

Parametry tras: 

Kategoria Długość Przewyższenie PK 

K10N – wstążki czerwone 3340 55 7 

K12 2480 50 8 

K14 2730 55 9 

K16 3060 45 11 

K18 4900 205 14 

K21 4910 205 15 

K35 4070 150 14 

K45 4070 150 14 

K55 3150 85 10 

M10N– wstążki czerwone 3340 55 7 

M12 2480 50 8 

M14 3150 85 10 

M16 4900 205 14 

M18 7510 255 20 

M21 8780 280 21 

M35 8200 285 18 

M45 5830 170 18 

M55 4900 205 14 

M65 3150 85 10 

OPEN 3060 45 11 

RODZINNA– wstążki czerwone 3340 55 7 

 

Przepisy:  Zawody rozgrywane wg przepisów BnO zatwierdzonych przez PZOS 

Opłata startowa: Zarejestrowani zawodnicy klubów ŚlZOS KM21-55: 8 zł, pozostali 4zł 

Zawodnicy nierejestrowani lub spoza ŚlZOS KM21-55:  15 zł, pozostali 10 zł 

Nagrody:  Na zawodach zwycięzcy kategorii otrzymają puchary, najlepsi trzej zawodnicy 

w każdej kategorii otrzymają medale, dyplomy i drobne upominki.  Dodatkowe 

dyplomy otrzymają zawodnicy z kategorii KM10-14, którzy zajmą miejsca IV-

VI. Dyplomy otrzymają również dzieci startujące w kategorii rodzinnej. 

 Wszystkie dzieci starujące w zawodach otrzymają okolicznościowe medale. 

 Na zakończeniu zostaną rozlosowane drobne upominki.  



Osoby funkcyjne:  Kierownik zawodów: Krzysztof Wojarski 

Sędzia Główny: Kamilla Wojarska 

Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski 

Obsługa SportIdent: Łukasz Garbacz 

Kierownik biura zawodów: Aleksandra Domeradzka 

Kierownik startu: Krzysztof Bodzek 

Kierownik mety: Krzysztof Świerkosz 

 

Bezpieczeństwo:  Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW i startują 
na własną odpowiedzialność – zawodników z klubów sportowych obowiązują 
ważne badania lekarskie (odpowiadają kierownicy ekip), od zawodników 
indywidualnych wymagane będzie oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, 
pozwalającym na udział w zawodach (w przypadku nieletnich oświadczenie 
rodzica lub prawnego opiekuna – odpowiadają opiekunowie). 

 Część tras przebiega przez obszar zabudowany o ruchu kołowym 
ograniczonym tylko dla mieszkanców dzielnicy, niemniej jednak należy 
zachowac ostrożność i stosować się do zasad ruchu drogowego – wąskie 
uliczki nie posiadają chodników. 

 Wszystkie trasy przebiegają przez przejście dla pieszych przy rondzie na ulicy 
Karbowej, niezależnie od tego że będzie tam zabezpieczenie ruchu należy 
zachować ostrożność. 

 
Inne informacje:  W centrum zawodów będzie czynny bufet oraz depozyt. Od godz. 11.30 – 

koncert rapującej grupy z Mysłowic - TORNADO FLOW  
 
 

 
   

 

  


