
 

Weekend z mapą 
Zawody współfinansowane ze środków Powiatu Wodzisławskiego 

BIULETYN 1 
Organizator: 
 
Obsługa zawodów: 
 
 
Termin: 
Ranga zawodów: 
 
 
 
 
 
Potwierdzanie punktów 
kontrolnych: 
Bazy etapów 

 
 
 
 

 
Program:  
 

 
 

Kategorie: 
 
 
 
 
 
 
Wpisowe: 
 
 
 
 
 
 
 

UKS Sparta Czyżowice przy współpracy z 16 Drużyną Harcerską im. Żwirki i Wigury w 
Czyżowicach oraz ŚZOS 
Kierownik zawodów: Tomasz Jurczyk, 
Sędzia główny: CZ - Ivona Popieluchová R3, PL - Wacław Czerkawski 
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk, 
12 października 2019, sobota; 
bieg poranny: bieg średniodystansowy, wsp. rankingowy 0,7; Euroregionalna Liga 
BnO; 4.Zawody w ramach podzimního žebříčku MSKS OS (zaliczane do czeskiego 
rankingu); 
bieg popołudniowy: bieg sprinterski, Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim BnO, ,  
wsp. rankingowy 0,8; Euroregionalna Liga BnO; 5.Zawody w ramach podzimního 
žebříčku MSKS OS (zaliczane do czeskiego rankingu). 
system elektroniczny - SPORTident, Organizator wypożycza karty SI (chip’y) osobom 
zainteresowanym.:  
bieg poranny: Wiejski Dom Kultury 44-360 (Nowe) Nieboczowy, ul. Wiejska 25  
( Lokalizacja na mapie ) 
bieg popołudniowy: Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”: 
44-300 Wodzisław Śląski, Wjazd na główny parking od ulicy Matuszczyka. 
(Lokalizacja na mapie ) 
8:00 -09:30; 15-15:30 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;  
10:00 – start pierwszego zawodnika, bieg średniodystansowy; 
15:30 – zamknięcie strefy startu; 
16:00 – start pierwszego zawodnika, bieg sprinterski; 
ok. godz. 18 – planowane zakończenie (dwa biegi); 
kobiece: K-10C, K-12C, K-14C, K-16C, K-18C, K21C-, K35C-, K45C-, K-55C, K65-C ; 
męskie: M-10C, M-12C, M-14C, M-16C, M-18C, M21C-, M35C-, M45C-,M55C-, 
M65C-; M70C-;   
Popularyzacyjne (istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów): wstążkowane 
(KM10R (rodzinna), M10N, K10N) oraz P (OPEN). W  trakcie  zawodów w  osobnych  
kategoriach (w biegu sprinterskim) rywalizować  będą  także  harcerze,  wszelkie 
informacje odnośnie startu harcerzy w osobnym biuletynie. 
 

KATEGORIA OPŁATA (za jeden bieg) 

KM10R(rodzinna),KM-10C-12C 10zł 

KM-14C, KM65C, M70C, OPEN 15zł 

POZOSTAŁE 20zł 

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego BEZPŁATNIE 

Wypożyczenie chipa 3zł  

https://goo.gl/maps/GKZxGjSNd9ZcLYz89
https://goo.gl/maps/P9saNrrE8HxBd6TQA


 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia: 
 
Termin zgłoszeń: 
Teren: 
 
 
 
 
 
Mapy: 
 
 
 
 
 
 
Nagrody: 
 
 
Świadczenia dla 
uczestników: 
Informacje: 
 
 
 
 
Uwaga:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy zgłoszeni na dwa etapy dostaną specjalny upominek (do odbioru w biurze 
zawodów), w zeszłym roku był to unikatowy kubek. Opłaty będą pobierane w dniu 
zawodów w centrum zawodów. W razie nieobecności organizator pobiera 100% 
wpisowego i kwoty za wypożyczenie chipa. Zgubienie kart SI 200zł. Zawodnicy 
klubów śląskich z opłaconą składką za 2019 rok, według preferencyjnych stawek  
(5 i 10 zł).  
Na stronie PZOS: https://orienteering.org.pl/pzos/entries lub poprzez czeski system 
ORIS (dwa osobne zgłoszenia). 
7 października 2019 (poniedziałek) do północy; 
 

Bieg średniodystansowy: charakteryzuje się średnimi przewyższeniami ( 220 - 270  
m npm.) w średnio przebieżnym lesie. Dominujące formy terenu to: jary, muldy. 
Występują także zagłębienia po starych piaskowniach. Teren nigdy niezmapowany. 
Bieg sprinterski: teren parkowy z głębokimi jarami oraz przylegający do niego teren 
osiedlowy (blokowiska). Teren nigdy niezmapowany. 
 

Bieg średniodystansowy: „Nieboczowy” (nowa), wielobarwna, skala 1:10000 (KM21), 
1:7500(pozostałe kategorie), warstwice co 5m,  
autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień/wrzesień 2019 wg klucza ISOM 2017. 
Bieg sprinterski: „Wodzisław – Trzy Wzgórza” (nowa), wielobarwna, skala 1:4000, 
warstwice co 5m,  
autor – Piotr Pietroń, opracowanie sierpień/wrzesień 2019 wg klucza ISSOM 2007. 
 
Dyplomy – za miejsca I – VI w kategoriach KM10C – KM14C, za miejsca I-III w 
pozostałych kategoriach, medale za miejsca I-III we wszystkich kategoriach 
niewstążkowanych, niespodzianki dla kategorii KM10R, KM10N.  
Wodoodpornie oprawiona mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna,  
ubezpieczenie NNW;   
Strona zawodów: https://weekendzmapa.wordpress.com ,  
e-mail: ptomekj@gmail.com (Tomasz Jurczyk, kierownik zawodów); 
Pozostałe informacje: parking, informacje o starcie/mecie, listy startowe, informacje 
o SI-AIR (bezkontaktowy bieg) będą w komunikacie technicznym 2 dni przed 
zawodami. 
Dla osób zgłoszonych po terminie (7 października) wpisowe wzrasta o 50% (oprócz 
kategorii OPEN i kategorii wstążkowanych). Zgłoszenie po terminie jest możliwe tylko 
w razie posiadania dodatkowych materiałów startowych. W przypadku rezygnacji z 
udziału w zawodach organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 100% 
wpisowego za każdego nieobecnego zawodnika. Opłata egzekwowana będzie od 
kierownika, trenera lub opiekuna ekipy albo niezrzeszonego zgłaszającego. 
Uczestnicy niepełnoletni, startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły, muszą 
być pod opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wraz z 
oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia. Dorośli zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – 
odpowiadają za to kierownicy ekip.  
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!  

https://orienteering.org.pl/pzos/entries
https://weekendzmapa.wordpress.com/

