
 REGULAMIN / ROZPIS – 1.Runda Śląskiej Zimowej Ligi BnO 2016 

Mistrzostwa Osiedla Arki Bożka 

 Termin, miejsce i forma zawodów: 
 

14.11.2015r. (sobota) – Jastrzębie-Zdrój, wydłużony sprinterski bieg na orientację z 
obowiązkową kolejnością potwierdzania punktów kontrolnych.  

Organizatorzy: 
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 10 
Zarząd Osiedla Arki Bożka 
UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój 

SHROMAZDISTE / PREZENTACE 
Centrum zawodów/  Sekretariat: 

  

Szkoła Podstawowa Nr 10, Jastrzębie-Zdrój, ul.Zielona 2a,   
GPS 49.95113, 18.60787– Google map 
Rejestracja uczestników w godz. 8:30-9:30 

Parkingi: 
 
 

Mapa: 
 

Przy szkole dla ok. 50 samochodów – wjazd od ul. Harcerskiej. W przypadku braku miejsc 
prosimy o parkowanie przy Urzędzie Miasta – wjazd od ul.Piłsudskiego.  
 
Jastrzębie-Zdrój Osiedle Arki Bożka – skala 1:5000 (ISSOM 2007,  nowa, aktualizacja 
październik 2015r.) aut. Jacek Kozłowski 

Teren: 
 
 

  

Osiedle Arki Bożka. Teren urozmaicony – znajdują się tu tereny o charakterze  leśnym, 
parkowym, tereny rekreacyjne, przyszkolne, skwery oraz typowe osiedle bloków 
wielorodzinnych z kompleksem garaży i targowiskiem. W centralnej części mapy znajduje 
się stadion. Cały teren jest bardzo dobrze przebieżny, przewyższenia do 20m. 

Kategorie i opłaty startowe: 
  
 
 
 
 
 

  

DA (kobiety), HA (mężczyźni) - wymagająca, dł. ok. 3,5-4,0 km  
DB (kobiety), HB (mężczyźni) - średniotrudna, dł. ok. 2,5-3,0 km  
DC (kobiety), HC (mężczyźni) - łatwa, dla dzieci i początkujących startujących indywidualnie 
lub w grupach, ok. 1,8-2,3 km  
HDR (rodzinna, z dzieckiem) -  bardzo łatwa, krótka, dł. ok. 1,7-2,0 km  
 
Opłata startowa wynosi 5zł (30 KĆ) we wszystkich kategoriach (w kategorii HDR za całą 
ekipę). Mieszkańcy Osiedla Arki Bożka zwolnieni z opłaty startowej. 

PRIHLASKY / Zgłoszenia: 
  
  

Drogą mailową na adres:  rafal@mastela.pl. Termín zgłoszeń: do 11.11.2015r., po terminie 
zgłoszenia tylko w przypadku posiadania wolnych materiałów startowych. W zgłoszeniu 
proszę podać imię i nazwisko, kategorię i miejscowość (klub). 

RAZENI / Potwierdzanie obecności na 
punktach kontrolnych 

Perforatorami do papierowych kart startowych (kleste do papirovych prukazek). Na 
punktach kontrolnych w kategoriach A i B dodatkowo małe treningowe lampiony. 

Opisy punktów kontrolnych: Na mapach.  

Start pierwszych zawodników: od 10:00 - interwałowo , wg listy startowej. 

Zakończenie zawodów: 
 
 
 

ok.12:30 – zwycięzcy kategorii HD-ABC otrzymują statuetki, ponadto trzech pierwszych 
zawodników w kategoriach HD-ABC oraz wszystkie dzieci do lat 10 z kategorii HDR 
otrzymają drobne upominki i dyplomy. Na zakończenie losowanie cennych nagród 
sportowych (tombola), ale tylko wśród obecnych uczestników. 

Zabezpieczenie medyczne: W centrum zawodów. 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: 
 
 
 
 

 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Podczas rozgrywania zawodów ruch samochodowy nie będzie w żaden sposób ograniczony, 
dlatego w czasie pokonywania lokalnych dróg osiedlowych oraz podczas dojścia na start  
zachować zdrowy rozsądek, przede wszystkim stosując się do zasad i przepisów o ruchu 
drogowym (pieszy nie ma pierwszeństwa przed samochodem!). Zawodnicy niepełnoletni 
startują za pisemna zgodą rodziców lub w ich towarzystwie. 

Dodatkowe informacje: 
 
 
 
 
 
 

  

e-mail: rafal@mastela.pl,  telefon: +48 882028367 
Kierownik zawodów: Artur Tomanek 
Sędzia główny i budowa tras: Rafał Mastela 
Sekretariat: Anna Kołeczko 
 
Na dzień dzisiejszy nie planuje się publikacji komunikatu technicznego (pokyny). Jeśli jednak 
zajdą okoliczności, o których trzeba będzie koniecznie poinformować zawodników, taki 
komunikat zostanie opublikowany najpóźniej na 24h przed zawodami. Prosimy o zachowanie 
czystości w centrum zawodów oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1MwwTogC1eQ.kADERqdLmS0E&usp=sharing
mailto:rafal@mastela.pl
mailto:rafal@mastela.pl

