
 

 

 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W 

KLASYCZNYM BnO 

BIULETYN 1 
 

Organizator: UKS Sparta Czyżowice przy pomocy ŚZOS 

Obsługa zawodów: 
Kierownik zawodów: Marek Kurasz, 

Sędzia główny: Wacław Czerkawski, 

Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk, 

Ranga zawodów: regionalna A-RTZ, zaliczane do klasyfikacji Klubowego Pucharu Śląska 

Potwierdzanie punktów kontrolnych: system elektroniczny - SPORTident, Organizator 

wypożycza karty SI (chip’y) osobom zainteresowanym. 

 

Baza zawodów: SP nr 2, Leśna 46, 44-350 Gorzyczki ( Lokalizacja na mapie ) 

Termin: 1 października 2017, niedziela  

Rodzaj zawodów: klasyczny bieg na orientację, start indywidualny, interwałowy.  

Program:  
8:30 -10:00 – przyjmowanie uczestników w centrum zawodów;  

10:30 – start pierwszego zawodnika;  

ok. godz. 14 – planowane zakończenie. 
 

Fragmenty mapy: 
 

 
 

https://goo.gl/maps/C3pSfdDKG3E2


Kategorie:  

kobiece – K-10N, K-12 A/B, K-14 A/B, K-16, K-18, K-20, K21-, K35-, K45-, K55-;  

męskie – M-10N, M-12 A/B, M-14 A/B, M-16, M-18, M-20, M21-, M35-, M40-, M45-, M50-

,M55-,M65-;  

A – kategoria mistrzowska, zawodnicy punktujący w Klubowym Pucharze Śląska;  

B – kategoria amatorska, dla początkujących dzieciaków;  

N – trasa „wstążkowana”;  

Popularyzacyjne (istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów): KM10R (rodzinna, 

wstążkowana) oraz OPEN. W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator 

zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii. 

 

Termin zgłoszeń: 24 września 2017 (niedziela) do północy; 

Zgłoszenia: kluby poprzez formularz PZOS,  

zawodnicy indywidualni poprzez e-mail: ptomekj@gmail.com 

Wpisowe: 

KATEGORIA OPŁATA 

KM-10N, KM10R,OPEN 10zł 

KM-12 – KM-16 15zł 

KM-18 i STARSI 20zł 

 

Zawodnicy klubów śląskich z opłaconą składką za 2017 rok, według preferencyjnych stawek 

(5 i 10 zł). Opłata za wypożyczenie – 3zł od karty SI, zgubienie karty – 200zł. W razie 

nieobecności organizator pobiera 50% wpisowego i 100% kwoty za wypożyczenie karty SI. 

 

Teren: charakteryzuje się małymi przewyższeniami w średnio przebieżnym lesie (miejscami 

sporo pod nogami oraz trochę gorzej przebieżne, wolniejsze odcinki lasu). Dominującą formą 

terenu są niewielkie jary, a w północno-zachodniej części elementy starorzecza. Teren nie był 

nigdy zmapowany.  

Mapa: „Kolonia Fryderyka” (nowa), wielobarwna, skala 1:10000, warstwice co 2.5m,  

autor – Tomasz Jurczyk, opracowanie sierpień 2017 wg klucza ISOM 2000. 
 

Nagrody: dyplomy – za miejsca I – VI w kategoriach KM12A – KM14A, za miejsca I-III w 

pozostałych kategoriach, medale za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, niespodzianki dla 

kategorii rodzinnej.  

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

ubezpieczenie NNW; 

 

Informacje: http://mistrzostwa.keep.pl, ptomekj@gmail.com  

Uwaga:  
Dla osób zgłoszonych po terminie (24 września) wpisowe wzrasta o 50% i zgłoszenie jest możliwe 

tylko w razie posiadania dodatkowych materiałów startowych. W przypadku rezygnacji z udziału 

w zawodach organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 50% wpisowego za każdego 

nieobecnego zawodnika oraz pełną kwotę za niewykorzystaną kartę SI (chip’a). 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!  

http://mistrzostwa.keep.pl/

