
Komunikat techniczny.  

Jastrzębie-Zdrój, 14.10.2017r. 

 
 
 
 
 
 
Program: 8:00 – 9:30 przyjmowanie ekip  

10:00 - start pierwszych zawodników  
12:30 - losowanie wycieczki do Brukseli dla zwycięzców klasyfikacji generalnej Euroligi 2017 
12:35 - dekoracja najlepszych zawodników I Euroregionalnych Mistrzostw Nauczycieeli 2017 

 
 
Parkowanie:  Dla samochodów osobowych i busów do dyspozycji mnóstwo miejsc  
   parkingowych przy Hali Widowiskowo-Sportowej (GPS - 49.9458, 18.5784).  
 
Szatnie, toalety, WC: W centrum zawodów.  
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy pozostawione bez nadzoru w centrum zawodów; 
 
Odległości:  Parking (sam. osobowe i busy) - Centrum zawodów = 0m 
   Centrum zawodów - start  = 150m 
   meta - Centrum zawodów = 0m 
 
Strefa startu:  Łąka 100m na północny-zachód od Hali Widowiskowo-Sportowej - zamknięta od godz.10:10 
   Do strefy startu, pod groźbą dyskwalifikacji, mają zakaz wejścia zawodnicy , którzy ukończyli trasę (poza  
   opiekunami w kategorii rodzinnej) 
 
Organizacja startu:  Trzy boksy startowe + korytarz dla kategorii OPEN i HDR (Rodzinnej):  
   1. w pierwszym sprawdzenie nr czipa + CLEAR (czyszczenie karty), 
   2. w drugim CHECK i pobieranie opisów punktów kontrolnych,  
   3. w trzecim - pobieranie map w momencie startu i START wg listy startowej 
   Korytarz - uczestnicy kategorii OPEN i HDR startują w dowolnej minucie po wypuszczeniu przez sędziego  
 
Mapa:   "Jastrzębie-Zdrój JSW", A4 - skala 1:4000, e - 2,5m (w 50% nowa mapa, stara mapa "Jastrzębie-Zdrój Jastor") 
   - mapy nie będą zabezpieczone przed wilgocią - będą dostępne folie w boksie nr 3 
    
Opisy punktów kontrolnych: Na mapach i do pobrania w boksie nr 2. 
 
Organizacja mety:  Mapy nie będą odbierane na mecie - prosimy o zachowanie zasad fair-play. 
   Czytanie czipów - w centrum zawodów (prosimy nie zwlekać, ze względu na napięty program i potrzebę bieżącego 
   wypisywania dyplomów w kategoriach, w których zawodnicy najwcześniej zakończyli udział). 
   Na mecie znajduje się woda do picia w kubkach oraz punkt pierwszej pomocy medycznej. 00m od mety znajduje 
   się pogotowie ratunkowe. 
 
 
Parametry tras:  Przewidywane czasy zwycięzców dla kategorii KM16-KM55 i OPEN: 18-25 min. Młodsze kategorie: 10-15 min. 
   (trasy liczone w linii powietrznej - nie uwzględniają obiegania) 
  

Kategorie kobiece, Rodzinna (HDR) i Open (P) Kategorie męskie 

kategoria 
długość trasy 

[km] 
przewyższenie [m] 

liczba 
PK 

kategoria długość trasy [km] przewyższenie [m] liczba PK 

K10 1,1 do 20 7 M10 1,1 do 20 7 

K12 1,8 do 20 12 M12 1,9 do 20 12 

K14 2,4 do 20 13 M14 2,5 do 20 13 

K16 2,6 do 30 14 M16 2,7 do 30 19 

K18 2,8 do 30 19 M18 3,1 do 40 19 

K21 3,1 do 40 19 M21 3,7 do 40 24 

K35 2,7 do 30 19 M35 3,6 do 40 23 

K45 2,6 do 30 14 M45 3,1 do 40 19 

K55 2,4 do 30 13 M55 2,6 do 30 15 

Rodzinna 1,6 do 20 11 M65 2,4 do 30 14 

Open 2,5 do 20 15 
    

 



 
DEKALOG UCZESTNIKA czyli uwagi ogólne: 
 
1. Korzystamy z gościnności MOSiR Jastrzębie-Zdrój i dlatego stosujemy się do zaleceń gospodarza obiektu. Dbamy o czystość i porządek! 
 
2. Teren zawodów nie jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Przebiegi prowadzą przez parkingi i drogi dojazdowe do posesji - prosimy o 

stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym - PIESZY (BIEGACZ) NIE MA PIERWSZEŃSTWA PRZED SAMOCHODEM!  Kategorie od KM16 

wzwyż, Rodzinna i OPEN mają na trasie do pokonania ruchliwą ulicę przejściem dla pieszych - przejście będzie zabezpieczone przez 

organizatora i prowadzić do niego będą przebiegi obowiązkowe. Obowiązuje zakaz przebiegania przez przejście dla pieszych i obowiązek 

pokonania go marszem przy uprzednim upewnieniu się czy jest to bezpieczne. 

3. Obowiązuje zakaz przeskakiwania rurociągów, murów i ogrodzeń oznaczonych na mapie grubą czarną linią oraz przebiegania przez tereny 
prywatne i rabaty kwiatowe wykreślone kolorem oliwkowym. Rurociągi można pokonywać w miejscach wskazanych na mapie. Złamanie tych 
zakazów skutkuje dyskwalifikacją. 
 
4. Zawodnicy indywidualni wypożyczający czipy (elektroniczne karty startowe), nie będący zarejestrowanymi zawodnikami, zobowiązani są 
pozostawić  w zastaw dokument tożsamości i podpisać oświadczenie, zgodnie z którym wyrażają zgodę na uregulowanie równowartości 
karty/czipa w przypadku jego zgubienia (50-150zł w zależności od modelu).  
 
5. W razie awarii lub braku stacji na punkcie kontrolnym zawodnik potwierdza obecność perforatorem w dowolnym miejscu na mapie - 
warunkiem zaliczenia tego punktu jest zgłoszenie tego faktu sędziemu tuż po przybiegnięciu na metę.  
 
6. Osoby niepełnoletnie, nie będące zarejestrowanymi w ŚlZOS lub PZOS zawodnikami, startują za pisemną zgodą rodziców - za kluby i grupy 
zorganizowane odpowiadają opiekunowie, natomiast dla niepełnoletnich startujących indywidualnie zgody wraz z oświadczeniem o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach będą przed biegiem do podpisu przez rodziców/opiekunów w sekretariacie zawodów.
  
7. Start osób zgłoszonych w dniu zawodów możliwy będzie tylko w razie posiadania przez organizatora wolnych czipów i map - do ich 
wyczerpania. 
 
8. Na terenie centrum zawodów nie będzie zorganizowanego poczęstunku, prosimy o zabranie czegoś ze sobą lub skorzystanie z licznych lokali 
znajdujących się w przy Parku Zdrojowym lub w galeriach handlowych. 
 
9. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.  Na mecie zabezpieczona będzie 
tylko podstawowa pierwsza pomoc przedlekarska (pielęgniarka + drużynka sanitarna z apteczką). 
 
10. Wszelkie wypadki, zdarzenia i zagrożenia należy zgłaszać Kierownikowi Zawodów na nr tel. alarmowego 882-028-367  
 
 
 
Życzymy łaskawej pogody, udanej zabawy i zdrowej rywalizacji! 
 
Organizatorzy: 
Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 
 
Partnerzy: 
UKS Słoneczko Żory 
JSW S.A. 
 
Sponsorzy nagród: 
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (drobne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach) 
Kopalnia Formy - klub fitness (darmowe wejściówki dla najlepszych zawodników z terenu Jastrzębia-Zdroju) 
ZNP Zarząd Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju (statuetki dla najlepszych nauczycieli)   
Zawodnicy (medale, mapy, woda, obsługa medyczna i sędziowska)  


