
Bielsko-Biała Nocą, 12 lutego 2021 roku, Dolne Przedmieście 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
Ze względu na okoliczności obecna edycja Bielsko-Biała Nocą trochę inaczej wygląda niż wcześniejsze. Zależy nam na 

tym, aby wszyscy uczestnicy i organizatorzy czuli się podczas imprezy bezpiecznie i byli bezpieczni.  

Ze strony organizatorów podjęte zostały następujące środki ostrożności: 

• Nie będzie tradycyjnego biura zawodów, w związku z tym zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną 

do dnia 10 lutego 2021, godz. 23:59, a opłaty startowe przyjmujemy tylko przelewem w terminie do 11 lutego 

2021. Na zasadzie wyjątku dopuszczamy możliwość zapłaty na miejscu przez kluby z Czech. 

• Odbiór wypożyczanych chipów-kart SportIdent bezpośrednio przed startem w osobnym namiocie. 

• Impreza została podzielona na dwie części: 

o Część rekreacyjna: Trasa R – startuje od godziny 17:30 

o Część sportowa: Trasy A,B,C – startują od godz. 18:30 

• Każdy uczestnik startuje o określonej porze zgodnie z wybraną minutą startową. Czasy startu zostaną 

opublikowane w dniu 11 lutego na stronie www.bielskobialanoca.pl i na facebooku. Dopuszczamy możliwość 

wcześniejszego startu w przypadku wolnej minuty startowej tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania 

na starcie.  

• Start czynny będzie przez 3 godziny: od 17:30 do 20:30 tak, aby w strefie startu i mety przebywało jak 

najmniej osób równocześnie. 

• Nie udostępniamy pomieszczeń zamkniętych, aby uniknąć gromadzenia się w ograniczonej przestrzeni dużej 

liczby osób. Oznacza to, że nie będzie szatni w Centrum Zawodów. Będą dostępne tylko toalety. 

• Odczyt chipów w pobliżu mety. 

• Organizatorzy wyposażeni będą w maseczki lub przyłbice. 

• Udostępnimy płyny dezynfekujące w strefie startu i mety. 

• Nie przewidujemy ceremoni otwarcia i zakończenia zawodów. 

• Chipy i karty SI wypożyczone od organizatora będą przed i po biegu dezynfekowane. 

• Większość czynności na starcie będzie się odbywała samoobsługowo pod okiem organizatorów: potwierdzenie 

stacji CLEAR, CHECK i START które znajdować się będą na stojakach, pobranie opisów i map. Obsługa 

startu będzie z boku i będzie dostępna w przypadku konieczności. 

Ze strony uczestników oczekujemy: 

• Zachowania dystansu w stosunku do innych osób w Centrum Zawodów i na trasie. 

• Stosowania maseczek ochronnych lub innych sposobów zasłonięcia ust i nosa.  

• Powstrzymania się od udziału w zawodach  w przypadku wcześniejszego kontaktu z osobą zakażoną lub 

pojawienia się objawów mogących świadczyć o zakażeniu. 

• Stosowania się do zaleceń organizatorów. 

• Przybycia do Centrum Zawodów nie wcześniej niż 5-10 minut przed planowanym startem oraz opuszczenia 

rejonu mety jak najszybciej po odczytaniu chipa. 

• Przed wejściem do boksu startowego każdy z zawodników, w tym również każde z dzieci, oddaje wypełnioną i 

podpisaną (w przypadki dzieci przez rodziców) kartę wywiadu epidemiologicznego.  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, prosimy o unikanie zachowań niebezpiecznych dla 

startujących oraz osób postronnych, oraz o poszanowanie własności prywatnej i publicznej. 

Zawody rozgrywane są w terenie zurbanizowanym, gdzie dozwolony jest 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 o dużym natężeniu ruchu ograniczają teren zawodów i nie ma potrzeby ich przekraczania. Teren zawodów 

przecinają ulice o średnim natężeniu ruchu, które zostały zakratkowane kolorem bordowym – ich przekraczanie 

dopuszczalne jest tylko po przejściach dla pieszych. Pozostałe uliczki na obszarze zawodów są o niewielkim natężeniu 

ruchu, ale apelujemy o ostrożność i przekraczanie ulic bezpiecznie i zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Ulice 

objęte zakazem ruchu pojazdów lub o niewielkim natężeniu ruchu oznaczone są kolorem jasno-brązowym, prosimy 

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

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny prywatne, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli nie są 

otoczone ogrodzeniem. Zakazane są również fragmenty zakreskowane kolorem czerwonym – są to głównie ruchliwe 

ulice. 

 

UWAGA – TO JEST BARDZO WAŻNE 

Wszystkie trasy przekraczają ruchliwą ul. Wałową przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Po obu 

stronach ulicy znajdują się punkty kotrolne – pierwszy wyłącza pomiar czasu, drugi ponownie wlącza, zatem czas 

przejścia przez ulicę nie wlicza się do wyniku. Można to wykorzystać aby chwile odpocząć, ale przede wszystkim 

bezpiecznie przejść przez to przejście. 

Dla trasy A są to: PK 8 i PK 9, dla trasy B: PK 7 i PK 8, dla trasy C: PK 12 i PK 13, dla trasy R: PK 5 i PK 6. 

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.  

START I META 
Kompleks sportowy "Orlik" ul. Słowackiego 27 B, 43-300 Bielsko-Biała; 49°49'35.675"N, 19°2'15.836"E 

Usytuowanie STARTu i METY 

 

Biuro zawodów – nie jest przewidziane 

Szatnie – nie są przewidziane. Toalety w budynku. 

Start i Meta znajdują się po południowej stronie budynku, od strony parku.  



Organizacja startu: 

1. Pobranie chipa przez osoby nie posiadające własnego w namiocie bezpośrednio przed planowanym startem  

2. Pierwszy box: wejście zgodnie z minutą na wyświetlaczu, sprawdzenie numeru chipa i minuty startowej; 

czyścimy chipa w na stacji CLEAR  (na stojaku) 

3. Drugi box: pobranie opisu, sprawdzamy chipa na stacji CHECK  (na stojaku) 

4. Trzeci box: pobranie mapy, uruchamiamy pomiar czasu na stacji START (na stojaku) po sygnale dżwiękowym 

przy wyjściu z boxu 

Po ukończeniu biegu wszystkie dzieci otrzymują medale (będą do zabrania z wydzielonego stolika). Dla dzieci z trasy R 

dodatkowo będą przygotowane dyplomy. Prosimy, aby medale i dyplomy wręczali dzieciom rodzice. 

W pobliżu mety, po schodach w górę, w oknie budynku odczytujemy chipy i karty SportIdent. 

W pobliżu mety będzie również drobny słodki poczęstunek, ze względu na prognozowaną w tym dniu 
temperaturę nie będą wydawane napoje. 

PARKINGI 
Najbliższy – piętrowy parkig przy Bielskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego, miejsca parkingowe na 

sąsiadujących ulicach. 

ODBIÓR CHIPÓW I KART SPORTIDENT 
W namiocie w rejonie startu. 

PROGRAM 
17:30 – minuta 00 – start pierwszych zawodników części rekreacyjnej 

18:30 – minuta 60 – start pierwszych zawodników części sportowej 

21:00 – zamknięcie mety 

17:45 – 20:30 – wręczanie pamiątkowych medali, dyplomów dla dzieci startujących w kategorii 
Rodzinnej bezpośrednio po odczytaniu karty chipowej, medale wręczają dzieciom Rodzice 

Od 18:00 – indywidualne wydawanie nagród i dyplomów za II etap 

TEREN ZAWODÓW 
Teren zurbanizowany, centrum miasta, są również fragmenty parkowo-zielone. W większości płaski. 

Każdy ma możliwość zapoznania się z terenem przed zawodami. Apelujemy jednak do uczestników, aby dla 

zachowania zasad Fair-play od godz. 17-tej unikać przebywania na terenie zawodów.  

MAPY I OPISY 
Mapa  „Dolne Przedmieście” skala 1 : 4 000, warstwice co 1m. Aktualność: styczeń 2021. Mapa zgodna ze standardem 

ISSOM. W folii.  

Opisy:  do pobrania na starcie – dla tras A i B piktogramy, dla kategorii C i R opisy słowne. 

PROSIMY O POBIERANIE OPISÓW POJEDYNCZO, TAK ABY DLA NIKOGO NIE ZABRAKŁO.  

PARAMETRY TRAS 
Trasa A: długość 3 890 m, 22 PK 

Trasa B: długość 2 530m, 16 PK 

Trasa C: długość 3 170 m, 18 PK 

Trasa R: długość 2 710 m, 13 PK 

Limit czasowy: 75 min.  



 

 

POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH 
Potwierdzanie w systemie SportIdent 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 POBLIŻU METY, PO SCHODACH W GÓRĘ, W 
OKNIE BUDYNKU, GDZIE NALEŻY SIĘ UDAĆ NIEZWŁOCZNIE PO PRZYBIEGNIĘCIU NA METĘ   
I POTWIERDZENIU STACJI „META”.  

WYNIKI ONLINE:   http://wyniki.bielskonoca.hostingasp.pl/ 

 

 

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 na mecie dyplomy i medale,  

Podsumowanie II-go etapu i wręczenie nagród przed biegiem 19.11.2020. 

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 
Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do poruszania się po 

utwardzonym podłożu. Obowiązkowo element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa.  

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 

IMPREZĘ WSPIERAJĄ: 
DIAL POLAND Drukarnia Offsetowa - https://www.dialpoland.com/ 

KaFFka - https://kaffka.eatbu.com 

KELVIN - https://kelvin.pl/ 

NUTREND - https://nutrend.pl/ 

Spółdzielnia Pracy POKÓJ - http://www.sp-pokoj.com.pl/ 

Wydawnictwo SBM - http://wydawnictwosbm.pl/ 

SOKRATES Ośrodek Edukacji  - https://www.sokrates-szkoly.pl/ 

Fitness club SOLAR - https://www.solar.bielsko.pl/ 

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej 

USZYTE ZE SNÓW – http://uszytezesnow.com 

ORGANIZATORZY 
TKKF BESKIDEK  

BBOSIR Bielsko-Biała - http://www.bbosir.bielsko.pl 

Euforja - https://www.euforja.pl/ 

Bielsko-Biała O-Team  

Życzymy wszystkim dobrej i bezpiecznej zabawy. Cieszymy się, że znowu możemy pokazać nasze 
miasto od jeszcze innej strony. 

Organizatorzy 

Bielsko-Biała, 8 lutego 2021 


