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„RYBINO XV”
Mistrzostwa Śląska w średniodystansowym biegu na orientację

Zawody Pucharu Śląska i Euroligii 
 

6.10.2018                                                                                                                 

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Refee

Współorganizatorzy:
Śląski Związek Orientacji Sportowej
Samorząd Województwa Śląskiego
Miasto Rybnik
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Komitet organizacyjny:
Sędzia główny: Wacław Czerkawski
Kierownik zawodów: Aleksander Mencel
Z-ca kierownika: Katarzyna Androsz
Budowniczy tras: Jacek Kozłowski      



Ranga zawodów: 
Rankingowe  zawody  Regionalnego  Terminarza  Zawodów  (A-RTZ)  Śląskiego  Związku  Orientacji
Sportowej, zawody jednodniowe. Współczynnik PZOS 0,8.

Centrum zawodów: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach; ul. Rogera 2

Program zawodów:    
8.00 – 10.00 – czynne biuro zawodów                                                                                                               
10.30 – start zawodów
14.30 – zakończenie w centrum zawodów

Dojście do startu z centrum zawodów – ok. 300 m (różowe faworki). 

Piktogramy: opisy punktów kontrolnych są na mapach i do pobrania w drugim boksie startowym. 

Trasa wstążkowa: faworki biało-czerwone.

Trasa OPEN i rodzinna: startuje między 15 a 60 minutą startu.

Odczytywanie chipów po ukończeniu tras odbywać się będzie w centrum zawodów.

Parametry tras: 

Uwagi:
 OD GODZINY 7.00 OBOWIĄZUJE ZAKAZ WCHODZENIA DO PARKU PRZY KLASZTORZE.
 OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEBIEGANIA  PRZEZ  KLOMBY  I  RABATKI  ORAZ  PRZECHODZENIA

PRZEZ RZEKĘ RUDA POZA MIEJSCAMI DOZWOLONYMI (MOSTY).
 W szkole będzie opieka medyczna. 
 Opiekunowie odpowiadają za zachowanie swoich zawodników podczas zawodów i w trakcie

oczekiwania na zakończenie. 
 Każde zejście z trasy zawodnika musi zostać zgłoszone na mecie.



 Obowiązuje zakaz niszczenia punktów kontrolnych.
 Prosimy o zachowanie czystości w centrum zawodów i na terenie zawodów.
 ORGANIZATOR  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  RZECZY  OSOBISTE  POZOSTAWIONE

W CENTRUM ZWODÓW.
 UCZESTNICY UBEZPIECZAJĄ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Nagrody: 
 W  kategoriach  KM10  –  KM16:  dyplomy  i  medale  (dla  zawodników  klubów  śląskich)  za

miejsca 1-3 , pozostali zawodnicy medale okolicznościowe i dyplomy za miejsca na podium.
 W  kategorii  KM10N:  medale  okolicznościowe  bez  względu  na  przynależność  klubową,

dyplomy do 6 miejsca.
 W kategorii  KM10R nie będzie prowadzona klasyfkacja, każde dziecko otrzyma na mecie

medal okolicznościowy i dyplom uczestnictwa.
 We  wszystkich  kategoriach  oprócz  rodzinnej  i  OPEN,  zwycięzcy  bez  względu  na

przynależność klubową otrzymują okolicznościowe koszulki.
 Po zakończeniu losowanie nagród dla wszystkich startujących.

Mapka sytuacyjna zawodów:

Dojazd  do  parkingu  dla  samochodów  osobowych  przy  centrum  zawodów  od  ulicy  Łąkowej
Parking dla  autobusów i busów przy ulicy Cysterskiej  (naprzeciwko klasztoru).        


