
55 Control Points 

Mass Start Race 

KOMUNIKAT 

TECHNICZNY 
 

Organizator: UKS Sparta Czyżowice  

Obsługa zawodów: 

Kierownik zawodów: Tomasz Jurczyk, 

Sędzia główny: Marcin Leśnicki, 

Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk, 

Ranga zawodów: 8 etap Śląskiej Zimowej Ligi 

Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident,  

Baza zawodów: SP im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach 44-352 Czyżowice ul. 

Wodzisławska 111 ( Lokalizacja na mapie ) 

Termin: 16 marca 2019, sobota 

Program:  

8:30 -09:45 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;  

10:00 – start masowy kategorii A;  

10:10 – start masowy kategorii B;  

10:20 – start masowy kategorii C;  

10:25 – start (interwałowy) kategorii D;  

ok. godz. 13 – planowane zakończenie. 
Limit: meta do 12.45 dla wszystkich kategorii 

 

Mapa: „Czyżowice – Leśniczówka II”, wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 2.5m,  

autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień/wrzesień 2018 wg klucza ISOM 2017. 

Ze względu na brak dostępności w terminie zawodów chipów o pojemności większej niż 

50pkt zawodnicy kategorii AM wypożyczający chipa będą zmuszeni początkowy 

fragment trasy pokonać z drugim chipem lub podbić 5 punktów perforatorem na mapie 

– o decyzji sędziego głównego w tej sprawie zawodnicy dowiedzą się w sobotę rano w 

biurze zawodów.  

Odbiór chipów:  Sekretariat wystawia pokwitowanie zapłaty za chipa, z nim należy udać się 

do stanowiska obsługi SI i tam odebrać chipa. 

Dojście na start: START znajduje się 1km od CZ, po niebieskich wstążkach 

Organizacja startu dla kategorii A,B,C: 

Zostanie wyznaczona strefa startu, na wejściu do niej będzie znajdować się CLEAR  

i CHECK, który należy podbić. Zawodnicy wchodzą do strefy startu na 10min przed 

swoim startem, 5min przed startem danej kategorii zostanie sprawdzona lista startowa  

i zostaną rozdane pod nogę mapy, zaś opisy punktów zawodnicy dostaną do ręki (opisy 

w kategorii AM mają długość 30cm!). Na trasach A,B,C są zastosowane rozbicia.  

 

https://goo.gl/maps/D2cJxJtnYow
https://goo.gl/maps/D2cJxJtnYow


Wodopój będzie dostępny na trasie kategorii A,B, C. 

Organizacja startu dla kategorii D: 

Będą trzy boksy przedstartu – w pierwszym będzie kontrola zgodności z listą startową, 

czyszczenie kart SI i potwierdzanie startu, w drugim boksie będą opisy punktów kontrolnych 

(dostępne także na mapie). W trzecim boksie równo z sygnałem startu zawodnik pobiera 

mapę i rusza na trasę.  

Organizacja mety: Wszyscy zawodnicy mają bezwzględny obowiązek przejścia przez metę  

i stanowisko SPORTident. Każde zejście z trasy zawodnika musi zostać zgłoszone na 

mecie!!! META znajduje się w tym samym miejscu co start.  
 

Nagrody: drobne nagrody za miejsca 1-3.  

 

Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna;  

Po zawodach w CZ do nabycia będzie ciepły posiłek przygotowany przez rodziców SP w 

Czyżowicach. 

 

Uwaga:  

Zgłoszenia po terminie tylko w przypadku posiadania wolnych map. 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 – podpisują deklarację o braku 

przeciwskazań zdrowotnych.  

                             

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne! 

 


