
 
ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ „Bielsko-Biała NOCĄ#4” 

Bielsko-Biała 16 grudnia 2022 roku 

CENTRUM ZAWODÓW: Bielsko-Biała,  V Liceum Ogólnokształcące ul. Józefa Lompy 10.  
GPS: 49°49'04.7"N 19°02'28.6"E 

PARKING: miejski parking przy ul. Mikołaja Kopernika (ok. 300 m od centrum zawodów) GPS: 49°49'13.5"N 
19°02'25.0"E lub przy okolicznych uliczkach. Z uwagi na okres przedświąteczny prosimy przewidzieć więcej czasu na 
parkowanie. Uwaga: Prosimy nie wjeżdżać w ul. Lompy. Ulica jest bez przejazdu („ślepa”) i wąska,  
a w sąsiedztwie V Liceum obowiązuje zakaz parkowania. 

BIURO ZAWODÓW: na parterze w budynku szkoły. 
SZATNIE: do dyspozycji zawodników jedna sala lekcyjna i świetlica. 

TOALETA: w budynku szkoły. 

Karty SI (chipy): pobieramy w biurze zawodów, po biegu odczytujemy (oddajemy) również w biurze zawodów. 

Opisy: pobieramy w biurze zawodów. 

START: boksy startowe na korytarzu w budynku szkoły.  

START na mapie (trójkąt) będzie zaznaczony w terenie transparentem START – przed bocznym 
wyjściem ze szkoły.  

Organizacja startu: 

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

2. Drugi box: sprawdzamy chipa na stacji CHECK  (na stojaku). 

3. Trzeci box: pobranie mapy, uruchamiamy pomiar czasu na stacji START (na stojaku) po sygnale dżwiękowym 
przy wyjściu z boxu. Uwaga: Zespoły z tras B, C oraz R mogą pobierać po 2 mapy na zespół. 

4. Dobieg do napisu START.  

META: w pobliżu budynku szkoły. Stacja z napisem META.  

PROGRAM: 

17:30 – minuta 00 – start pierwszych zespołów rodzinnych.  

18:30 – minuta 60 – start pierwszych zawodników na trasach A,B,C. 

20:00 – minuta 150 – zamknięcie startu. 

Ok. 20:30 – wręczenie nagród dla najlepszych zawodników tras biegowych A, B, C oraz podsumowanie całego cyklu 
dla tras A, B, C. W trakcie zakończenia losowanie upominków dla zawodników obecnych na zakończeniu. 

Ok. 21:00 – zakończenie zawodów. 



Uwaga: nagradzanie zespołów rodzinnych odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegu danego zespołu. 
Wszystkie zespoły otrzymują okolicznościowe upominki, a zespoły, które wzięły udział we wszystkich tegorocznych 
biegach wyróżnienia w postaci dyplomów i statuetek.  

TEREN ZAWODÓW:  

Teren zawodów to ogólnodostępny obszar w centrum Bielska-Białej, o charakterze mieszkalnym i z licznymi 
budynkami użyteczności publicznej oraz parkami i skwerami. Teren raczej płaski, miejscami skarpy, schody i drobne 
formy terenowe.  

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.  

Obszary zaznaczone kolorem oliwkowym to tereny, na które obowiązuje zakaz wstępu, nawet jeśli nie 
są otoczone ogrodzeniem. Zakazane są również fragmenty zakreskowane kolorem czerwonym, a także 
oznaczone kolorem ciemno-zielonym (zgodnie z ISSOM). 

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:  „Stare Miasto” skala 1 : 4 000, warstwice co 1m, aktualność grudzień 2022. Mapa zgodna ze standardem 
ISSOM. W folii.  

Opisy:  Dla tras A, B, C – piktogramy, dla trasy C, R – słowne. Opisy do pobrania przy odbiorze chipów. 

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

PARAMETRY TRAS: 

Trasa A: długość 3 480 m, przewyższenie 95 m, 20 PK 

Trasa B: długość 3 060 m, przewyższenie 87 m, 20 PK 

Trasa C: długość 2 090 m, przewyższenie 56 m, 15 PK 

Trasa R: długość 2 280 m, przewyższenie 69 m, 15 PK 

Limit czasowy: 75 min.  

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

 

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW: 

Obowiązkowo latarka, zalecana czołowa. Obuwie: zalecane obuwie biegowe odpowiednie do poruszania się po 
utwardzonym podłożu. Z uwagi na leżący śnieg może być ślisko. Ubiór: dostosowany do warunków pogodowych.  
Obowiązkowo element odblaskowy ze względów bezpieczeństwa.  

UWAGA: Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zawodów dostępnym na stronie 
www.bielskobialanoca.pl 

 

Bielsko-Biała, 12 grudnia 2022 roku. 

ORGANIZATORZY 
  


