Bielsko-Biała Nocą, 14 grudnia 2018, Bielski Syjon
Bielski Syjon – część Górnego Przedmieścia (historyczna dzielnica Bielska-Białej), położona między ulicą W. Orkana a A. Frycza-Modrzewskiego.
Jego centralną część stanowi plac Marcina Lutra. Nazwa Bielski Syjon, odnosi się do Syjonu w Jerozolimie będącego prawzorem świętego
miejsca i skupionej wokół niego społeczności wiernych.

PRZY OKAZJI ZACHĘCAMY DO:
•
•
•

do zwiedzenia z przewodnikiem zabytkowego cmentarza ewangelickiego znajdującego się w sąsiedztwie
Centrum Zawodów, zwiedzanie rozpocznie się o godz. 17:45
wzięcia udziału w Jarmarku Świątecznym na Rynku – przed lub po zawodach
zwiedzenia prywatnego Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta – przy ul. Pankiewicza 1 na Starym
Mieście

KOMUNIKAT TECHNICZNY
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, prosimy o unikanie zachowań niebezpiecznych dla
startujących i osób postronnych oraz o poszanowanie własności prywatnej i publicznej.
Zawody rozgrywane są na terenie centrum Bielska-Białej, gdzie odbywa sie normalny ruch samochodów, bez
wprowadzania żadnych zmian w organizacji ruchu.
Wszystkich startujących obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zatem poruszanie się po jezdni jest
dozwolone tylko na ulicach bez chodnika.
Ulice na obszarze zawodów są o różnym natężeniu ruchu od bardzo dużego do niewielkiego, apelujemy o ostrożność
i przekraczanie ulic bezpiecznie i zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Ulice o dużym natężeniu ruchu zostały
zakreskowane czerwonymi (różowymi) liniami i przekraczanie ich dozwolone jest tylko po przejściach dla pieszych,
lub jak w poniższym przykładzie tunelem. 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.
Najbardzej ruchliwa ulica – Warszawska przedziela dwie części terenu zawodów, przekraczanie jest dozwolone
wyłącznie tunelem dla pieszych jak zaznaczono na poniższym fragmencie mapy, linie łączące punkty poprowadzono
tak aby wskazywały wejścia do tunelu

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli nie są
otoczone ogrodzeniem. Kolorem czerwonym (różowym) zaznaczono obszary zamknięte (najczęściej z powodu
remontów).

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 wykonalne.
CENTRUM ZAWODÓW

Aula Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12. Biuro czynne czynne w godz.
17:30 – 18:15, współrzędne GPS wejścia do budynku: 49°49'23,80"N 19°02'24,84"E
PARKING
Dla wszystkich uczestników dostępny będzie parking przy centrum zawodów do momentu zapełnienia, inne parkingi
w pobliżu: 49°49'21,43"N 19°02'26,34"E (przy kościele na placu Lutra); 49°49'18,43"N 19°02'28,3"E (przy

ul. Orkana), 49°49'28,04"N 19°02'32,4"E (przy ul. Sienkiewicza), lub gdzie się znajdzie miejsce. Najbliższe
miejsce do parkowania dla autobusu – przy ul. Słowackiego Pod Bielskim Centrum Kultury. Ze względu na
imprezy świąteczne może być trudno znaleźć miejsce.
START znajduje się w budynku, wejście z holu, META znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie CENTRUM.
PROSIMY, ABY NIE WCHODZIĆ DO AULI W OBUWIU BIEGOWYM, ANI PRZED ANI PO BIEGU. Jest tam miękka
wykładzina i byłoby ciężko uniknąć zabrudzenia jej błotem.
BIURO ZAWODÓW
Osoby które mają własne chipy i zapłaciły opłatę startową mogą udać się od razu na start. Nie ma potrzeby
rejestracji w biurze zawodów.
Osoby, które nie mają zrobionej opłaty startowej w pierwszej kolejności proszone są o podejście do stanowiska
OPŁATA STARTOWA.
Osoby ze zrobioną opłatą startową, które nie mają własnych chipów odbierają je na stanowiskach oznaczonych
trasami na których startują. Na tych stanowiskach nie dokonujemy żadnych zmian.
Trasa A – kategorie AM, AK
Trasa B - kategorie, BM, BK
Trasa C – kategorie CK, CM, CMIX

Trasa R – kategoria Rodzinna i trasa z Wózkami
Osoby, które dokonują zmian (minuta startu, numer chipa, dane startującego) lub zgłoszenia pobierają Formularz
Zmiany i po jego wypełnieniu udają się z nim do stanowiska ZMIANY.
PROGRAM
17:00 – 18:30 – przyjmowanie startujących
18:15 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
18:30 – minuta 00 – start pierwszych zawodników
18:45 – 20:30 – wręczanie pamiątkowych medali oraz dyplomów dla dzieci startujących w kategorii Rodzinnej
bezpośrednio po odczytaniu karty SportIdent. Wydawanie okolicznościowych koszulek dla zawodników, którzy wzięli
udział we wszystkich etapach.
20:30 – zakończenie zawodów:
•
•
•
•

wręczenie statuetek dla zespołów Rodzinnych, które wzięły udział we wszystkich etapach,
wręczenie upominków najładniej oświetlonym zespołom rodzinnym,
wręczenie dyplomów i upominków najlepszym w IV etapie,
wręczenie pucharów i upominków zwycięzcom całego cyklu.

TEREN ZAWODÓW
Teren zawodów to ogólnodostępny obszar w centrum Bielska-Białej, o charakterze mieszkalnym z licznymi
budynkami użyteczności publicznej oraz parkami i skwerami. W obrębie Starówki, a szczególnie na Rynku
spodziewamy się dużej liczby ludzi ze względu na odbywający się Jarmark Świąteczny.
Każdy ma możliwość zapoznania się z terenem 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
pofałdowany, miejscami skarpy i drobne formy terenowe.
Kolorem oliwkowym zaznaczono oprócz terenów prywatnych, także klomby i bardziej zadbane fragmenty zieleni –
prosimy uszanować dbałość mieszkanców o otoczenie swoich domów.
MAPY I OPISY
Mapa „Bielski Syjon” skala 1 : 4 000, bez warstwic. Aktualność grudzień 2018.
Mapa zgodna ze standardem IOF. W folii. Opisy do pobrania W BIURZE ZAWODÓW: Trasy A i B- piktogramy, trasy
C – opisy słowne i piktogramy, trasa R i W– opisy słowne. Na starcie opisów nie będzie.
TRASY i POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH
Potwierdzanie w systemie Sport Ident na wszystkich trasach.
Każdy startujący musi przed rozpoczęciem biegu potwierdzić w obrębie startu kolejno stacje: „CLEAR”, „CHECK”,
„START”, następnie na trasie punkty kontrolne zgodnie z kolejnością na mapie, a bieg kończy potwierdzając stację
„META”.
Punkty kontrolne oznaczone w terenie lampionami na stojakach ze stacjami SportIdent lub samymi lampionami ze
stacjami przymocowanymi do stałych obiektów. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa.

Stacja SportIdent potwierdza zapis na chipie zawodnika mignięciem diody i krótkim sygnałem dźwiękowym.
W przypadku awarii stacji należy zgłosić ten fakt przy odczycie chipa podając kod stacji.
Zwracamy uwagę, że w przypadku systemu SportIdent kontrola kolejności realizowana jest automatycznie.
UWAGA – ODCZYT CHIPÓW BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ W BIURZE ZAWODÓW DOKĄD NALEŻY SIĘ UDAĆ NIEZWŁOCZNIE
PO PRZYBIEGNIĘCIU NA METĘ I POTWIERDZENIU STACJI „META”.
Długości trasy i przewyższenia mierzone w linii powietrznej
Trasa A: 4 240 m, 20 PK
Trasa B: 2 700 m, 18 PK
Trasa C: 2 510 m, 16 PK
Trasa R: 2 290 m, 13 PK
Trasa W: 2 300, 13 PK
Limit czasowy: 75 min.
KATEGORIE I KLASYFIKACJE
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: rodzinna, bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i medale
Trasa W: rodzinna z wózkiem, bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i medale
WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Teren jest w większości oświetlony, ale są fragmenty ciemne.
Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do biegu po twardych nawierzchniach, bez kolców. Obowiązkowo
element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa.
Zachęcamy zespoły rodzinne do przebrania się z wykorzystaniem świecących, odblaskowych elementów. Biegamy
po centrum miasta i dzieci wyposażone w dodatkowe elementy świecące będą bardziej widoczne. Przewidujemy
upominki dla najciekawiej oświetlonych zespołów.
SYSTEM SPORT IDENT W SKRÓCIE
Na punkcie kontrolnym znalduje sie stacja radiowa oznaczona kodem liczbowym, która rejestruje zaliczenie punktu
przez zawodnika. Każdy zawodnik (lub zespół) startuje z chipem, na którym stacja zapisuje czas zegarowy zaliczenia
punktu. Zaliczenie odbywa się przez włożenie chipa do otworu stacji (jeśli mamy chip w postaci sztyftu) lub przez
przyłożenie go w pobliże otworu (jeśli mamy chip w postaci karty z tworzywa). Poprawny zapis danych stacja
potwierdza sygnałem świetlnym (błysk czerwonej diody) i dźwiękowym. W przypadku braku reakcji stacji na
włożenie lub przyłożenie chipa czynność powtórzyć, jeżeli nadal brak reakcji prosimy zgłosić ten fakt przy odczycie
chipa podając kod stacji. Zwracamy uwagę na to, by karty chipowe przykładać płasko, centralnie nad otworem
stacji i po przyłożeniu chwilę odczekać. Machanie lub przesuwanie karty opóźnia reakcję stacji i może wymagać
ponownego przyłożenia karty. Wszystkie wypożyczane karty są przed zawodami sprawdzane.

W pierwszym boxie startowym znajduje się stacja „CLEAR” w której czyścimy zawartośc chipa, w drugim boxie stacja
„CHECK”, która sprawdza wyczyszczenie chipa i potwierdza fakt pojawienia się zawodnika na starcie w
odpowiednim czasie. Na trasie kolejne stacje oznaczone są kodami kontrolnymi zgodnie z opisami otrzymanymi na
starcie. Na mecie należy potwierdzić przybiegnięcie na stacji „META” i niezwłocznie udać się do biura zawodów w
celu odczytania chipa i jego oddania jeśli był wypożyczony,
Dostępny jest materiał video prezentujący zasady korzystania z systemu SI (w jęz. angielskim)
https://www.youtube.com/watch?v=GZ5usZKzcxU
INNE INFORMACJE
Na mecie startujący otrzymują herbatę lub kawę, dzieci soczki, oraz małe słodkie co-nieco.
Życzymy wszystkim dobrej i bezpiecznej zabawy. Cieszymy się że znowu możemy pokazać nasze miasto w
świąteczym wystroju.
Organizatorzy
Bielsko-Biała, 11 grudnia 2018

