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Regulamin „Bielsko – Biała Nocą 2022” 
cykl miejskich zawodów w biegu na orientację rozgrywanych 

wieczorem 

www.bielskobialanoca.pl     

Organizatorzy:  

- Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”, 
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki,  
- Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
- Bielsko-Biała Orienteering Team. 

Cel zawodów:  

- popularyzacja biegu na orientację wśród mieszkańców Bielska-Białej, 
- promocja miasta wśród biegaczy spoza Bielska-Białej, 
- pokazanie miejsc w Bielsku-Białej, które w ostatnich latach zyskały nowe oblicze, 
- rozszerzenie oferty form rekreacji dostępnych w Bielsku-Białej. 

Uczestnicy:   

zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących aktywny sposób spędzania wolnego czasu 

Terminy i miejsca zawodów: 

-  22 września 2022 r. (czwartek)  – Osiedle Mieszka,  
-  20 października 2022r.(czwartek)  – Osiedle Słoneczne, 
-  17 listopada 2022 r. (czwartek)  – Pod Dębowcem, 
-  16 grudnia 2022r. (piątek)   – Śródmieście. 

Lokalizacja centrum zawodów będzie podana w Komunikacie technicznym najpóżniej dwa dni 
przed zawodami. 

Trasy, kategorie:  

-  A (długość ok. 4,0 - 4,5 km) – dla biegaczy mających doświadczenie w orientacji sportowej, 
start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet AK i mężczyzn AM; 

-  B (długość ok. 3,5 – 4,0 km) – dla biegaczy (młodzież, seniorzy) mających już doświadczenie 
w orientacji sportowej, start indywidualny lub w zespołach 2-osobowych z oddzielną 
klasyfikacją dla kobiet BK (kobiety indywidualnie lub zespół dwóch kobiet) i mężczyzn BM 
(mężczyźni indywidualnie lub zespół dwóch mężczyzn lub zespół kobieta+mężczyzna);  

-  C (długość ok. 2,5 – 3,0 km) – dla początkujących, indywidualnie lub w zespołach  
2-osobowych, z oddzielną klasyfikacją dla kobiet CK (kobiety indywidualnie lub zespół dwóch 
kobiet) i mężczyzn CM (mężczyźni indywidualnie lub zespół dwóch mężczyzn lub zespół 
kobieta+mężczyzna); 

-  R (długość ok. 2,0 – 2,5 km) – rekreacyjna, bez klasyfikacji za czas, dla zespołów rodzinnych 
RR (rodzice z dziećmi do lat 12, max 5 osób), dla zespołów seniorów RS (seniorzy 60+, 
zespoły 2-osobowe). 

Zgłoszenia:  

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie zawodów: www.bielskobialanoca.pl przed 
każdym biegiem. Zgłoszenia najpóźniej do północy 2 dni przed zawodami. Nie będzie 
możliwości zgłaszania się w biurze zawodów. 

W zgłoszeniu należy podać:  imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu lub nazwę zespołu, 
kategorię (wybór trasy) oraz wybrać minutę startową. Minuta 00 to godz. 17:30 (start 
pierwszego zawodnika). 
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Dodatkowo w kategoriach zespołowych w odpowiednim polu należy podać imie i nazwisko 
drugiej osoby. W zespołach rodzinnych max 5 osób. 

Jest możliwość startu w dwóch kategoriach (na trasie klasyfikowanej A,B lub C i trasie R) w 
trakcie jednej imprezy, ale tylko pod warunkiem, że bieg klasyfikowany jest przed biegiem z 
zespołem rodzinnym. 

Opłata startowa:  

Obowiązują opłaty startowe w wysokości : 
- 20 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C, 
- 10 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 startujących na trasach A, B, C, 
- 25 zł od zespołu na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12 oraz seniorzy).  

Opłaty startowe  płatne na konto : 

Klub Sportowo – Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek” 
43 -300 Bielsko - Biała ul. Skoczowska 4 
nr konta : 72 1160 2202 0000 0000 6177 9972 
BANK MILLENIUM S.A. Oddział Bielsko – Biała 

Nie będzie możliwości wpłaty wpisowego w biurze zawodów.  

W przypadku wpłaty na konto w ostatnim dniu przed zawodami, na starcie należy przedłożyć 
potwierdzenie wpłaty. 

Uwaga: Zachęcamy do opłacenia startowego z góry za całą edycję (bonus 4 starty w cenie 3), 
przelewem na konto KSR TKKF „Beskidek” (z dopiskiem opłata za całość) przed pierwszym 
etapem w wysokości:   

- 60 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C, 
- 30 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C, 
- 75 zł od zespołu na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12 oraz seniorzy).  

Mapy:   

Na każdą z imprez przygotowana zostanie specjalna mapa w skali 1:4000 uwzględniająca takie 
obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które 
mogą potencjalnie dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Mapy będą przygotowane 
według międzynarodowych standardów  ISSOM dla map do biegów na orientację. 

Program: 

- 17:00-21:00 praca centrum zawodów 
- 17:30-20:00  start zawodników (interwałowy) 
- 20:45  wręczenie nagród za dany etap 
- 21:00   zamknięcie mety 

Organizacja startu: 

− Biorący udział w zawodach startują w swoich kategoriach w odstępach czasowych zgodnie  
z opublikowanymi przed zawodami na liście startowej minutami startowymi. 

− Zawodnicy przybywają do centrum zawodów 10 - 30 minut przed startem. W centrum 
zawodów nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń, jak również opłaty startowej.  

− Weryfikacja numerów chipów własnych oraz wydawanie chipów organizatora odbywać się 
będzie w pierwszym boksie startowym.  

− Start rozpoczyna się o godz. 17:30 – jest to minuta 00. 

− Pobranie karty chipowej przez osoby nie posiadające własnego chipa w namiocie 
bezpośrednio przed planowanym startem. 

− Pierwszy box: wejście zgodnie z minutą na wyświetlaczu, sprawdzenie numeru chipa  
i minuty startowej; czyścimy chipa na stacji CLEAR  (na stojaku). 

− Drugi box: pobranie opisu, sprawdzamy chipa na stacji CHECK  (na stojaku). 
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− Trzeci box: pobranie mapy, uruchamiamy pomiar czasu na stacji START (na stojaku) po 
sygnale dżwiękowym przy wyjściu z boxu. Uwaga: Zespoły 2-osobowe z tras B i  C oraz 
zespoły z tras R mogą pobierać po 2 mapy na zespół. 

Pokonanie trasy: 

− Zawodnicy  odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za 
pomocą systemu SportIdent. 

− Każdy punkt kontrolny oznaczony jest w terenie biało-pomarańczowym lampionem  
o wymiarach 30 cm x 30 cm i wyposażony jest w specjalną stację SportIdent, do której 
należy włożyć swój chip lub przyłożyć kartę chipową (środek karty powinien znależć się w osi 
otworu, karty nie należy przesuwać podczas potwierdzania).  

− Organizatorzy udostępniają karty chipowe SportIdent zawodnikom nie posiadającym 
własnych chipów. Opłata odtworzeniowa za zgubienie karty wynosi 50 zł. 

− 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. 

− Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest obowiązkowa zgodnie z numeracją na mapie. 
Zwracamy uwagę, że w przypadku systemu SportIdent kontrola kolejności realizowana jest 
automatycznie. 

− Trasa między punktami kontrolnymi zależy od startującego, przy czym obowiązuje 
przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, zapisów w regulaminie zawodów, zasad 
bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku. 

− Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego 
obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. 
Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem 
drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi 
czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze  
i żywopłoty. 

− Zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na 
mecie za pomocą chipa/karty chipowej i stacji SportIdent. 

− Po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do miejsca odczytu chipów i kart SportIdent  
w celu odczytania potwierdzeń z trasy. Zawodnicy, którzy korzystali z wypożyczonych od 
organizatorów kart chipowych oddają je przy odczycie.  

− Klasyfikacja wg czasu pokonania trasy, w pierwszej kolejności startujący, którzy zaliczyli 
wszystkie punkty kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym jednym punktem, 
dwoma, itd. 

− Limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 60 minut. 

Zasady bezpieczeństwa i poruszania się po terenie 

− 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. 
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− 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.  

Wyposażenie zawodników 

Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do 
poruszania się po utwardzonym podłożu. Obowiązkowo element odblaskowy ze 
względów bezpieczeństwa.  

System SportIdent w skrócie 

Na  punkcie kontrolnym znajduje 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.  

Lista startowa:  

Lista startowa z minutami startu  będzie opublikowana na stronie zawodów dzień przed 
zawodami. 

Komunikat techniczny:  

Komunikat techniczny dostępny będzie na stronie zawodów najpóźniej na dwa dni przed  
danym etapem. 

Wyniki:  

Wyniki z zawodów będą udostępnione w trakcie trwania zawodów w 
wersji on-line: wyniki.bielskonoca.hostingasp.pl/  oraz pojawią się na 
stronie www.bielskobialanoca.pl do 24 godzin po zawodach. 

Klasyfikacja:  

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM. O kolejności  
w klasyfikacji na każdym etapie będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych,  
a następnie czas pokonania trasy.  

Oprócz klasyfikacji w każdym etapie będzie prowadzona klasyfikacja generalna całego cyklu. 
Warunkiem do klasyfikacji generalnej jest start przynajmniej w 3 etapach w tej samej 
kategorii oraz w tym samym składzie zespołu (dotyczy zespołów w kategorii B, C). 

Do klasyfikacji generalnej będą sumowane wyniki z poszczególnych etapów wg zasady 30 pkt. 
za 1 miejsce, 27 za 2 miejsce, 25 za 3 miejsce, 23 za 4-te, 22 za 5-te, itd. aż do miejsca 25-go, 
pozostali otrzymują 1 pkt. za udział. 

Wśród zespołów na trasach R nie będzie klasyfikacji za czas. Okolicznościowe upominki 
otrzymają zespoły, które wystartują we wszystkich etapach cyklu. 

Świadczenia: 

- mapa dla każdego zawodnika, 
- napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów. 
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Nagrody - po każdym etapie: 

Wszystkie dzieci startujące w kategorii RR na każdym etapie otrzymają dyplomy oraz medale 
bezpośrednio po biegu. 

Dyplomy oraz nagrody upominki dla najlepszych będą wręczane na zakończeniu zawodów. 

Nagrody - klasyfikacja generalna: 

- Dyplomy, puchary dla zwycięzców (miejsca 1 -3) kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM. 
- Puchary - statuetki dla zespołów startujacych na trasach R, które wezmą udział we 

wszystkich biegach. 
Podsumowanie całego cyklu odbędzie się 16 grudnia 2022 r.  

Udział w zawodach: 

Warunkiem udziału w zawodach jest: 
- złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych 

oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (przy zgłoszeniu); 
- złożenie zobowiązania do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego (przy zgłoszeniu); 
- wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz 

wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (przy zgłoszeniu);  
- w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod 

opieką rodzica/opiekuna prawnego; 
- w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach 

uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie 
dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (wzór oświadczenia na stronie 
www.bielskobialanoca.pl), oświadczenie należy przekazać organizatorom przy odbieraniu 
chipa.  

Dane osobowe, wizerunek, korespondencja: 

- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie listy startowej i wyników wraz  
z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, klubu i miejscowości podanych  
w zgłoszeniu. 

- Uczestnicy zawodów zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną  
i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 

- Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 
Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 

- Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte  
w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 
będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

Uwagi: 

- Organizacja i przebieg zawodów uzależnione są od aktualnego stanu epidiemiologicznego w 
kraju. W związku z powyższym organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 
regulaminu zawodów, jak również do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń np limitu 
startujących. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 
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- W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych 
zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na 
czas i okoliczność zawodów. 

- Zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie. 
- Organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną. Nie będzie zapewniona opieka lekarska. 
- Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.  
- W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.  
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Zespół organizatorów:  

- Kierownik zawodów: Franciszek Suchy 
- Z-ca kierownika: Kazimierz Kozak 
- Sędzia główny: Kamilla Wojarska 
- Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski 
- Kierownik startu: Grzegorz Domeradzki 
- Obsługa SportIdent: Krzysztof Wojarski 
- Biuro zawodów: Beata Jaczewska 

oraz sędziowie wolontariusze. 

Kontakt:  

e-mail: bielsko.noca@gmail.com    
sprawy organizacyjne: Kamilla Wojarska tel.503 121 622 e-mail: kama.wojarska@gmail.com 
sprawy techniczne: Krzysztof Wojarski tel. 500 162 802 e-mail: kwojarski@gmail.com 
kierownik zawodów: Franciszek Suchy  tel. 691 527 646 

 
Bielsko-Biała, 01 sierpnia 2022 r. 

 


