
50 (or more) Control Points
Mass Start Race

ROZPIS
Organizator: UKS Sparta Czyżowice 

Obsługa zawodów:
Kierownik zawodów: Tomasz Jurczyk,
Sędzia główny: Wacław Czerkawski,
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk,
Ranga zawodów: 7 etap Śląskiej Zimowej Ligi
Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident, 

Baza zawodów: Centrum závodů
 SP nr 2, Leśna 46, 44-350 Gorzyce ( Lokalizacja na mapie )
Základní škola č. 2,  Leśna 46, 44-350 Gorzyce  GPS: 49.9570922N, 18.4256133E
Parking: przy szkole lub wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły.
Parkování: u školy nebo podél příjezdové cesty

Termin: 29 lutego 2019, sobota
Rodzaj zawodów: długodystansowy bieg na orientację, start masowy w kategoriach A - C
Typ závodů: orientační běh na dlouhé trati v kategoriích A, B, C
Program: 
8:30 -09:45 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów; prezentace
10:00 – start masowy kategorii A; hromadný start kategorie A
10:10 – start masowy kategorii B; hromadný start kategorie B 
10:15 – start masowy kategorii C; hromadný start kategorie C 
10:20 – start kategorii D;  start kategorie D (HDR)
ok. godz. 12.45 – planowane zakończenie.

Limit: meta do 12.45 dla wszystkich kategorii
Časový limit:  cíl do 12:45 pro všechny kategorie
Teren: : charakteryzuje się małymi przewyższeniami w średnio przebieżnym lesie. W terenie 
zawodów prowadzona jest intensywna gospodarka leśna. Dominującą formą terenu są niewielkie 
jary.
Terén: malé převýšení, průběžnos střední, v lese je inteznivní těžba, dominujícím terénním 
tvarem jsou mělké rýhy. 
Mapa: „Kolonia Fryderyk”, ofoliowana, skala 1:10000, warstwice co 2.5m, 
autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień 2017 wg klucza ISOM 2000. 

Nagrody: dyplomy + małe niespodzianki za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, 
niespodzianki dla kategorii rodzinnej (D).
Ceny: diplomy + malé překvapení za I-III místa ve všech kategoriích, překvapení pro kategorii 
rodinnou (D)
Świadczenia dla uczestników: mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna;
Informacje: ptomekj@gmail.com, 

mailto:ptomekj@gmail.com
https://goo.gl/maps/C3pSfdDKG3E2
https://goo.gl/maps/C3pSfdDKG3E2


Termin zgłoszeń: 24 lutego (poniedziałek) do 23:59;
Termín přihlášek: do 24. února ( pondělí ) do 23:59

Zgłoszenia:  poprzez formularz dostępny na stronie  
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5853
Přihlášky přes ORIS
W przypadku problemów ze zgłoszeniem można także zgłaszać się poprzez podany powyżej 
adres e-mail.

Wpisowe / Startovné
Kategorie A,B,C – 60Kč / 10zł 
Kategoria D – 30Kč / 5zł

Forma zawodów w kategoriach A- C:
Organizace závodů v kategoriích A, B, C
Na starcie wywieszonych jest 5 map. Zawodnik wybiera (po szybkim namyśle) jedną z 
tras (pętli) i pokonuje ją wracając na miejsce startu. Po powrocie podbija punkt 
zbiorczy, wybiera kolejną mapę (pętle) i pokonuje ją. W zależności od kategorii 
zawodnik musi pokonać od jednej do nawet 4 pętli (więcej informacji w tabelce poniżej).
Zawodnik sam decyduje jaką trasę pokona w trakcie zawodów, nie może jednak 
pokonać 2 razy tej samej pętli!  Każda pętla będzie liczyć 2900m +/- 50m (jako, że jest to
29 lutego) i składać się z 10-15 punktów. W zależności od kategorii wygrywa osoba, 
która najszybciej pokona bezbłędnie wymaganą ilość pętli. Dopuszcza się nawet zmiany 
kategorii w trakcie zawodów (godziny startu są godzinami porządkowymi, aby uniknąć 
zbyt dużego tłoku przy mapach). 
Na startu bude vyvěšeno 5 map. Závodník vybere jednu z tras ( okruhů) a po proběhnutí 
trati se vrací do místa startu. Orazí sběrnou kotrolu, vybere si další mapu ( okruh) a 
proběhne ji. Podle kategorie proběhne závodník předepsaný počet okruhů dle tabulky níže.
Závodník si vybírá okruhy jak chce, ale nesmí běžet dvakrát stejný okruh. 
Každý okruh je dlouhý 2900m ± 50m ( protože bude zrovna 29. února) a bude se skládat z 
10 až 15 kontrol. Vyhrává ten závodník, který nejrychleji proběhne bez chyby předepsaný 
počet okruhů. Dokonce je možné během závodů změnit kategorii. 

Kategorie wraz z przewidywanymi długościami tras:

Kategorie Délka trasy [km] Počet kontrol Počet okruhů

AM 11,6 50-60 4

BM 8,7 40 - 45 3

CM 5,8 25 - 30 2

AK 8,7 40-45 3

BK 5,8 25-30 2

CK 2,9 10-15 1

D 2 – 2,5 10 - 15 -

W kategorii D będzie dostępna prosta trasa na poziomie K/M12.
V kategorii D bude připravena běžná trasa v obtížnosti cca HD12

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5853


CHIPY:
W kategorii A oraz B potrzebny będzie chip o większej pamięci niż 30CP. W związku z tym 
osoby startujące w tych kategoriach z kartami SI 5 oraz 8 proszone są o zmianę kart na takie, 
które umożliwią zapis większej liczby PK. 
W związku z oczekiwaną sporą ilością zawodników bez odpowiedniego chipa, prosimy takie 
osoby o wcześniejsze zgłoszenie (22 lutego), abyśmy mogli przygotować odpowiednią ilość 
kart SPORTident. Opłata za wypożyczenie – 3zł od karty SI, zgubienie karty – 200zł. 
ČIPY: 
V kategoriích A či B bude třeba mít čipy s větší kapacitou než 30 kotrol. 
Proto prosíme závodníky, kteří mají možnost změnit nevyhovující čipy SI5 a SI8, aby si je 
vyměnili na čipy s potřebnými paramtery. 
Pokud budete chtít čip půjčit, je třeba se přihlásit už do soboty 22. února, aby organizátoři 
mohli zajistit dostatečný počet vhodných čipů.
Půjčení čipu 3 zl, ztráta 200 zl.  

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. 
Pozor: 
Přihlášky po termínu jen do počtu volných map. 
Všichni závodníci startují na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 
Závody probíhájí za hranicemi ČR, proto prosíme, aby se závodníci ve vlastním zájmu pojistili. 
Za nezletilé závodníky odpovídají rodiče nebo trenéři daných klubů.
Závody proběhnou za každého počasí.  
                            

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!


