
X. Edycja Międzynarodowych Mistrzostw Śląska w biegu na orientację  

Silesia Open 2017 
4. závod podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje 30. září 2017 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 
 
Data zawodów: 30 września 2017 - sobota  
Miejsce: Petrovice u Karviny, część Dolních Marklovic (Republika Czeska)  
Centrum zawodów: Motokrosový areál Petrovice. Współrzędne GPS 49.9054125N, 18.5705906E  
Biuro zawodów: od 8:00 do 9:00, kluby bez zmian z uregulowanymi płatnościami do 9:15.  
 
Parking:  
Opcja 1 (zalecana). Po stronie czeskiej - na terenie centrum zawodów. Zakaz parkowania przed budynkiem klubu  (zatoczka 
autobusowa). Opłata parkingowa za auto 20 Kč, autobusy bezpłatnie.  
Opcja 2. Po stronie polskiej - przy turystycznym przejściu granicznym w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Żwirki i Wigury - są tylko 4 miejsca 
parkingowe - pokazały się grzyby więc może ich w ogóle nie być. Dojście główną drogą do centrum zawodów wzdłuż granicy ok. 
1,5 km nie będzie wyznakowane 
 
Odległości:  parking – centrum: do 100 metrów 
  centrum – start: 600 metrów - bez przewyższenia (wyznakowane biało-niebieskimi wstążkami) 
  meta – centrum: 0 metrów. 
 
Teren: Las mieszany pocięty jarami, miejscami stromymi, w większości dobrze przebieżny z obszarami o utrudnionej 
przebieżności. Prosimy o nie wbieganie w tereny upraw leśnych z młodymi drzewkami (mapowy znak 709), idealne przebiegi 
przez nie nie wiodą. 
 
Mapa: Pastuszyniec, skala 1:10 000, E = 5 m, klucz mapowy ISOM2000, autor: Jacek Kozłowski, aktualność: wiosna 2017. 
Format A4, druk Nord-Service Opava. Mapa będzie zabezpieczona przed wilgocią.  
 
Objaśnienie znaków użytych na mapie: 
Zielone kółko: Charakterystyczne drzewo 
Zielony krzyżyk: Wykrot 
Zielone pełne kółka w rastrze na żółtym tle: Rzadko rosnące drzewa iglaste 
 
Trasy liniowe (HDR, H10N, D10N) są w terenie wyznakowane "smajlikami" (za każdym skrzyżowniem właściwa droga jest 
oznaczona uśmiechniętym smajlikiem, a każda zła smutnym). Nię będą używane wstążki. 
 
Start  
Start 00 = 10:00. Interwałowy start dla wszystkich kategorii, oprócz kategorii popularyzacyjnych (P3, T5 i HDR)  
Instrukcja przebiegu startu dla kategorii sportowych: 
Na starcie będą 3 boksy startowe dla zawodników (zawodnik wchodzi do pierwszego z nich 3 minuty przed swoim właściwym 
startem).  Zawodnik czyści czipa w pierwszym boksie, a po przejściu do drugiego kontroluje prawidłowość jego działania 
(Check). Niedotrzymanie tej kolejności i przedwczesne odbicie Check może oznaczać dyskwalifikację. 
Instrukcja dla kategorii popularyzacyjnych (P3, T5, HDR - rodzinna): 
Dla tych katgorii nie ma minutowej listy startowej, startować można w dowolnym momencie pomiędzy czasem 00 a 60 (od 
10:00 do 11:00). Na starcie należy wyczyścić czipa (puszka CLEAR), a następnie dokonać kontroli (puszka CHECK). Bieg 
rozpoczynamy po odbicu puszki START u sędziego startowego. 
 
Opisy punktów kontrolnych 
Piktogramy dostępne będą w centrum zawodów w formie samoobsługi. Na starcie opisów nie ma, ale będą wydrukowane na 
mapach. 
 
Tereny zakazane 
Podczas zawodów obowiązuje zakaz wstępu na tereny prywatne oznaczone kolorem oliwkowym, do terenów ogrodzonych oraz 
wyznakowanych terenów zakazanych (purpurowa szrafura). Teren zawodów jest po prawej stronie drogi na start. 
 
Odbieranie map 
Nie będzie się odbierać map po biegu. Prosimy zachować zasady fair-play i nie udostępniać do wglądu map zawodnikom, którzy 
jeszcze nie wystartowali. 



 
Parametry tras i przewidywane czasy zwycięzców 
Zgodne z regulaminem MSKS OS – dla trasy klasycznej. 
 
System potwierdzeń punktów kontrolnych: SportIdent  
Czytanie czipów odbywać się będzie w centrum zawodów, w miejscu działającego wcześniej sekretariatu. 
W przypadku awarii stacji pomiarowych SportIdent na trasie, zawodnik zobowiązany jest potwierdzić fakt obecości na danym 
punkcie kontrolnym perforatorem do pól rezerwowych R1-R3 umieszczonych na mapie i zaraz po przybiegnięciu zgłosić ten fakt 
sędziemu. 
 
Przebieranie 
W centrum zawodów jest dosyć miejsca na postawienie namiotów.  
Mycie 
W ograniczonym zakresie - koryto z kranami obok kabin WC. 
WC 
w centrum zawodów kabiny ToiToi. W drodze na start nie ma WC. 
Jedzenie i picie 
Na mecie woda. Na trasie woda również w wytyczonych miejscach, ale tylko dla kategorii D21, H18, H21, H35.  
Inne przekąski i napoje będzie można przed i po biegu kupić w centrum zawodów w namiocie firmy F. Makovský. 
 
Limit czasu, zamknięcie mety 
Limit czasu dla kategorii H21 wynosi 140 minut, dla innych kategorii 120 minut. Zamknięcie mety nastąpi po upłynięciu limitu 
czasu ostatniego zawodnika, który ruszył na trasę. 
 
Publikacja wyników: nieoficjalne wyniki wywieszane będą w centrum zawodów, oficjalne opublikowane zostaną na stronie 
internetowej systemu ORIS. 
 
Ceremonia dekoracji 
Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii sportowej zostaną w centrum zawodów udekorowani upominkowym medalem oraz 
dyplomem, ponadto w kategoriach DH10 do DH16 dodatkowo drobną nagrodą. Dzieci z kategorii HDR otrzymają drobny 
upominek po dobiegu na metę. Kategorie P3 i T5 nie będą dekorowane. 
 
Proponowany skład JURY 
Karel Jurčák, Milan Svěchota, Pavlína Rychlá 
 
Pierwsza pomoc 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i są odpowiedzialni za swój stan zdrowia. Organizator zapewnia pierwszą 
pomoc medyczną na mecie, w poważniejszych przypadkach zostaną zawiadomione odpowiednie służby medyczne (tel. 112). 
 
Protesty 
Protesty dotyczące nie dotrzymaniu przepisów BnO lub decyzji sędziego niezgodnej z przepisami, należy składać w formie 
pisemnej do JURY najpóźniej na 1 godzinę od zakończenia biegu.  
Protesty dotyczące wyników mogą składać zainteresowane osoby pocztą na adres: OB Havířov, Dělnická 25, Havířov-město, PSČ 
736 01, które następnie będą przekazane jury, najpóźniej do 14 dni od opublikowania wyników. 
Jakikolwiek protest musi zostać opłacony kwotą w wysokości 100,- Kč. 
 
Osoby funkcyjne:  
Kierownik zawodów:  Tomáš Sochor, R2  
Budowniczy tras:  Zdeněk Jakobi, R2  
Sędzia główny:   Zdeněk Juračka, R3  
Obsługa SportIdent: Antonín Walaski 
Obsługa zgłoszeń: Hana Sochorová 
 
Inne informacje:  
Informacje o zawodach będą aktualizowane na stronie ORISu http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3861. 
Informacji udzielamy również e-mailem (po czesku:  hav@orientacnibeh.cz, po polsku: rafal@mastela.pl), w wyjątkowych 
przypadkach telefonicznie CZ +420 777254320, PL +48 882028367. 
 
Impreza odbywa się na terenie zarządzanym przez Lesy ČR, Lasy Państwowe i prywatną własność. To też nasze lasy, traktujmy je 
więc z szacunkiem. Prosimy również uważać przy przebieganiu przez niektóre drogi, które są fragmentami ścieżek rowerowych. 
Rowerzystów nie słychać, a niektórzy z nich jeżdżą z dużą prędkością  
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