
KOMUNIKAT TECHNICZNY /POKYNY/ 

 

Zawody:   Winter Beskid Cup 2012 – Śląska Zimowa Liga – Etap 7 

Termin:    niedziela 19.02.2012r. 

Miejsce:   Grodziec, las przy rezerwacie Dolina Łaoskiego Potoku 

Centrum zawodów:  Bar pod lasem (gospoda u Sołtysa), Grodziec, ul.Zagóra 60 

Zgłoszenia: Można jeszcze zgłosić się na miejscu – na każdej trasie przygotowano 5 dodatkowych map. 

 

Organizacja parkingu:  Proszę parkowad na placu autobusowym przy centrum zawodów (autobusy w niedzielę nie 

kursują). 

Centrum zawodów: W centrum zawodów możliwe jest zamówienie ciepłych przekąsek (hamburgery, frytki) i 

napojów (kawa, herbata, piwo) – można płacid w KD. 

Kategorie: A – dla zaawansowanych zawodników (suma przewyższeo ok.180m), B – dla 

średniozaawansowanych (przewyższenia 80m), C – dla początkujących i dzieci (po płaskim) 

Start: 10:30 - Zawodnicy wybiegają w interwałach czasowych z centrum zawodów z mapą w ręku – 

od tego momentu liczy się wynik. Wstążkami koloru biało-czerwonego biegną następnie 

ok.1km do miejsca oznaczonego lampionem, który na mapie jest zaznaczony trójkątem 

(start mapowy). Od tego momentu zawodnik pokonuje trasę wytyczoną na mapie. 

Meta: Meta znajduje się w centrum zawodów. Od ostatniego punktu do mety zawodnik biegnie po 

wstążkach koloru biało-czerwonego ok.1,4 km. Dobieg do mety prowadzi przez start 

mapowy. 

Mapa: Mapa nieaktualizowana od 2003r., poza małym fragmentem zdjęcia lotniczego wklejonym 

do mapy, przedstawiający aktualny stan terenu zabudowanego. W terenie znajduje sie duża 

ilośd wykrotów, które nie są naniesione na mapę. Jest również wiele nowych ogrodzeo 

śródleśnych upraw.  

Opisy punktów kontrolnych:  na mapie 

Tereny zakazane: 1. Ze względu na bliskośd rezerwatu przyrody oraz napływ w te tereny dużej liczby zwierzyny 

wygonionej z wyższych partii gór przez mrozy (ok.300 saren i jeleni), nadleśnictwo wyłączyło 

niektóre tereny z możliwości przeprowadzenia przez nie przebiegów. Tereny te są na mapie 

zakreskowane purpurowymi liniami właściwymi dla oznaczenia terenu zakazanego. 

Pomiędzy tymi terenami można poruszad się tylko drogami leśnymi. 

 2. Zabronione jest wchodzenie i przebieganie przez zamarzniętą rzekę i zbiorniki wodne. 

Kategorie A i B mają na mapie oznaczone miejsca obowiązkowych przebiegów przez rzekę 

(będą ją dwukrotnie przekraczad). Prosimy również zawodników tych kategorii o uwagę przy 

przebieganiu przez ulice, na których odbywa się ruch kołowy. Zawodnicy kategorii C nie 

przekraczają żadnej rzeki ani drogi!  

Lista startowa i informacje: lista startowa ukaże się w piątek wieczorem po 22:00 na stronie www.bno.jasnet.pl  

gdzie znajdą się również wszelkie ważne komunikaty – prosimy sprawdzid przed wyjazdem w 

niedzielę.  

Do zobaczenia w zaspach! 

http://www.bno.jasnet.pl/

