
KOMUNIKAT TECHNICZNY 

Bielsko-Biała NOCĄ, 17 grudnia 2021, Śródmieście 

CENTRUM ZAWODÓW: Stadion Miejski ul. Rychlińskiego 21, wejście od strony zachodniej.  
GPS:  49°49'03.2"N 19°03'13.3"E 

BIURO ZAWODÓW: w budynku (tylko wydawanie chipów, opisów, bez możliwości dodatkowego zgłaszania się). 

Wejście do obiektu bezwględnie w maseczce i w czystych butach.  

SZATNIE: nie są przewidziane.  

TOALETA: w budynku. 

START: niedaleko budynku, na mapie (trójkąt) będzie zaznaczony w miejscu oznaczonym w terenie transparentem 
START. 

Organizacja startu: 

1. Pobranie karty chipowej przez osoby nie posiadające własnego chipa 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. Uwaga: Zespoły z trasy C oraz R mogą pobierać po 2 mapy na zespół. 

Odbiór chipów i kart SI: W biurze zawodów w budynku. 

META: przy wejściu do budynku. 

Organizacja mety: 

Bieg kończymy na stacji z napisem META. 

Karty SI odczytujemy w budynku. 

W budynku będzie zlokalizowane stanowisko z drobnym słodkim poczęstunkiem i napojami (woda, soki). 

PARKINGI 

Dla zawodników będzie dostępny parking przy Stadionie Miejskim (wjazd od ulicy Żywieckiej)  
GPS: 49°49'06.2"N 19°03'18.5"E  
Można również skorzystać z parkingu ogólnodostępnego (wjazd od ulicy Rychlińskiego)  
GPS: 49°49'00.5"N 19°03'09.6"E 

 
 



PROGRAM 

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

18:00 – minuta 30 – start pierwszych zawodników części sportowej 

19:00 – wręczenie nagród dla zespołów rodzinnych (medale i dyplomy 4 etap, statuetki za wszystkie biegi) (I grupa) 

20:00 – wręczenie nagród dla zespołów rodzinnych (medale i dyplomy 4 etap, statuetki za wszystkie biegi) (II grupa) 

20:30 – wręczenie nagród dla najlepszych zawodników tras biegowych A, B, C (4 etap, klasyfikacja generalna) 

Ok. 21:00 – zakończenie zawodów 

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. 17:00 unikać przebywania na terenie zawodów.  

UWAGA Wszystkie trasy dwukrotnie przekraczają ruchliwą ulicę Stojałowskiego: 

Trasy B i C – dwukrotnie przez przejście dla pieszych ze światłami – punkty po obu stronach przejścia wyłączają  
i włączają pomiar czasu dzięki czemu czas oczekiwania na światło zielone nie jest wliczany do wyniku. Każdy 
z nich zaliczamy dwa razy, dlatego mają podwójne numery. 

Poniższy przykład pokazuje tę sytuację. Punkt zoznaczony jako „5” wyłącza pomiar czasu, podchodzimy do przejścia, 
czekamy na zielone światło, przechodzimy, punkt oznaczony „6” włącza ponownie pomiar czasu. Po pokonaniu pętli 
po drugiej stronie ulicy (punkty od „7” do „10”) zaliczamy punkt oznaczony „11” (ten sam co „6”), który ponownie 
wyłącza pomiar czasu, czekamy na zielone, przechodzimy, zaliczamy „12” (ten sam co „5”), który ponownie włącza 
pomiar czasu i pokonujemy dalszą część trasy. 

 

  

Trasy A i R – pokonują przejscie dla pieszych ze światłami tylko raz, i ta sytuacja jest pokazana poniżej: Punkt 
zaznaczony jako „2” wyłącza pomiar czasu, podchodzimy do przejścia, czekamy na zielone światło, przechodzimy, 
punkt oznaczony „3” włącza ponownie pomiar czasu. Drugie przejście jest bez sygnalizacji. APELUJEMY  
O OSTROŻNOŚĆ. 

 

Numeracja punktów w powyższych przykładach może różnić się od rzeczywistej. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAWODÓW 

• Wszyscy uczestnicy startują w zawodach 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, zostały zakratkowane kolorem bordowym i nie ma 
potrzeby ich przekraczania. Teren zawodów przecinają ulice o średnim natężeniu ruchu, 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, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli nie 
są otoczone ogrodzeniem. Zakazane są również fragmenty zakreskowane kolorem czerwonym. 

• 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.  

MAPY I OPISY 

Mapa  „Śródmieście’21” skala 1 : 4 000, warstwice co 1m, powstała po złożeniu map „Śródmieście” z roku 2019  
i „Dolne Przedmieście” z roku 2021, częściowo aktualizowana w grudniu 2021. Mapa zgodna ze standardem ISSOM.  
W folii.  

Opisy:  do pobrania w biurze zawodów – 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 4 040 m, 17 PK 

Trasa B: długość 2 600m, 16 PK 

Trasa C: długość 3 650 m, 19 PK 

Trasa R: długość 2 630 m, 14 PK 

Limit czasowy: 75 min.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Zależy nam na tym, aby wszyscy uczestnicy i organizatorzy czuli się podczas imprezy bezpiecznie i byli bezpieczni.  
W związku z powyższym ze strony organizatorów podjęte zostały następujące środki ostrożności: 
• Nie będzie tradycyjnego biura zawodów, w związku z tym zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą elektroniczną do 

dnia 14 grudnia 2021, godz. 23:59, a opłaty startowe przyjmujemy tylko przelewem na konto KSR TKKF 
„Beskidek”. Na zasadzie wyjątku dopuszczamy możliwość zapłaty na miejscu przez kluby z Czech. 

• Impreza została podzielona na dwie części: 

o Część rekreacyjna: Trasa R – startuje od godziny 17:30 minuta 00:00 

o Część sportowa: Trasy A,B,C – startują od godz. 18:00 minuta 30:00 

• Każdy uczestnik startuje o określonej porze zgodnie z wybraną minutą startową. Czasy startu zostaną 
opublikowane najpóźniej w dniu 16 grudnia na stronie www i na facebooku. Dopuszczamy możliwość 
wcześniejszego startu w przypadku wolnej minuty startowej tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na 
starcie.  

• Start czynny będzie przez 2,5 godziny: od 17:30 do 20:00 tak, aby w strefie startu i mety przebywało jak najmniej 
osób równocześnie. 

• Aby uniknąć gromadzenia się w ograniczonej przestrzeni dużej liczby osób nie będzie szatni w Centrum Zawodów. 
Przebywanie w budynku stadionu należy ograniczyć do minimum. 

• Organizatorzy wyposażeni będą w maseczki. 

• Udostępnimy płyny dezynfekujące w Centrum Zawodów. 

• Nie przewidujemy ceremoni otwarcia zawodów.  

• Zakończenie zawodów odbędzie się w budynku na piętrze. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zawodników 
zakończenie odbędzie się w trzech terminach dla oddzielnych grup. O godz. 19:00 i 20:00 dla zespołów rodzinnych, 
o godz. 20:30 dla zawodników tras biegowych A,B,C. 

• 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 stać 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 w Centrum Zawodów, a szczególnie przebywając w budynku.  

• Ograniczenia czasu przebywania w budynku do niezbędnego minimum. W oczekiwaniu na zakończenie zachęcamy 
zawodników do odwiedzenia świątecznych stoisk oraz Mikołajowej Strefy dla dzieci, które w ramach Świąt na 
Starówce zlokalizowane będą na Placu Wolności położonym ok. 850 m od parkingu przy Stadionie Miejskim. 

• 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. 

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 są w terenie biało-pomarańczowymi lampionami na stojakach ze stacjami SportIdent lub 
samymi lampionami ze stacjami przymocowanymi do stałych obiektów. Kolejność potwierdzania punktów 
kontrolnych jest 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. 

Odczyt chipów będzie się odbywał na stanowisku w budynku szkoły przy wejściu od strony boiska.  Należy udać się 
tam niezwłocznie po przybiegnięciu na metę i potwierdzeniu stacji „Meta”.  

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

 

KATEGORIE I KLASYFIKACJE ZA 4 ETAP 

Trasa A indywidualnie:  AK, AM; dyplomy i upominki dla najlepszych  

Trasa B indywidualnie:  BK, BM; dyplomy i upominki dla najlepszych 

Trasa C indywidualnie lub parami: CK, CM, CMIX, CS; dyplomy i upominki dla najlepszych 

Trasa R: rodzinna, bez klasyfikacji za czas, wszystkie dzieci otrzymują dyplomy i medale  

KATEGORIE I KLASYFIKACJE ZA KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ 

Trasa A indywidualnie:  AK, AM; dyplomy i statuetki dla najlepszych  

Trasa B indywidualnie:  BK, BM; dyplomy i  statuetki dla najlepszych 

Trasa C indywidualnie lub parami: CK, CM, CMIX, CS; dyplomy i statuetki dla najlepszych 

Trasa R: rodzinna, zespoły rodzinne biorące udział we wszystkich tegorocznych biegach otrzymują statuetki,  
pozostałe zespoły drobne upominki 

Dodatkowo upominki dla: 

- zespołów rodzinnych przebranych w świąteczne stroje z elementami świecącymi i odblaskowymi  

- biegaczy uczestniczących w ceremonii zakończenia  

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 

Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do poruszania się po 
utwardzonym podłożu. Obowiązkowo element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa. Zachęcamy 
zespoły rodzinne do przebrania się z wykorzystaniem  elementów świecących odblaskowych. Bedzie nie 
tylko wesoło, świątecznie, ale przede wszystkim bezpiecznie.   



SYSTEM SPORT IDENT W SKRÓCIE 

Na  punkcie kontrolnym znalduje się 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/ 

FALE LOKI KOKI Sklep fryzjerski – Bielsko-Biała https://falelokikoki.pl/nasze-sklepy/bielsko-biala 
KaFFka – http://www.kaffka.com.pl 

KELVIN - https://kelvin.pl/ 

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

SOKRATES Ośrodek Edukacji  - https://www.sokrates-szkoly.pl/ 
SOLAR  Fitness Klub  https://www.solar.bielsko.pl/ 

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej 

USZYTE ZE SNÓW – http://uszytezesnow.com 

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

Bielsko-Biała, 13 grudnia 2021 roku. 

ORGANIZATORZY 
KSR TKKF BESKIDEK  

 BBOSIR Bielsko-Biała 
 Bielsko-Biała O-Team  

  


