
Lato w Studzionce 
II Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego 

w średniodystansowym biegu na orientację 

 

Biuletyn informacyjny 2  
 

Termín i miejsce:   Sobota 11.06.2016r. , Studzionka, pow. pszczyński, woj. śląskie 

Centrum zawodów: Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 3, GPS 49°57'37.2"N 18°46'30.9"E 

Parkowanie:  Parkingi znajdują się na boiskach szkolnych Gimnazjum - wjazd główną bramą od ul.Jordana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat:  w centrum zawodów, czynne od 9:00 do 10:00  
 

Organizatorzy:  Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Studzionce 

   UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój 
    

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1MwwTogC1eQ.k1rCS-iTh5PE&usp=sharing


Partnerzy i sponsorzy: Śląski Związek Orientacji Sportowej     

Urząd Miasta Pszczyna 
Nadleśnictwo Kobiór  
Carbo Asecura S.A. - Pszczyna / Tychy 
Sala Zabaw "Radocha" - Pszczyna 
Sala Urodzinowa , Kącik Zabaw "Mega Frajda" - Pawłowice 
Szkółka Krzewów Ozdobnych B. A. Golik - Studzionka 
Vis Bell Sp. z o.o. - Pszczyna 
Szpyra Maria Sklep Spożywczy - Studzionka 

 

Komitet honorowy: Pan Jacek Indeka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Studzionce     

   Pan Łukasz Garbacz – Prezes Śląskiego Związku Orientacji Sportowej            
    

Program zawodów: 9:00 – 10:00 rejestracja uczestników 

10:30 - start pierwszych zawodników 
13:00 - dekoracja najlepszych zawodników połączona z losowaniem nagród głównych - w  

 Centrum Zawodów 

 

Odległości: Centrum zawodów - "Parking START/META" - 4 km 

 "Parking START/META" - START: 500 m  dojście wyznakowane biało-niebieskimi wstążkami 
 META - "Parking START/META": 0 - 50 m   
 

Transport: Zawodnicy proszeni są po zameldowaniu się w Centrum Zawodów przedostać się na teren 
"Parkingu START/META" własnym środkiem  transportu (na miejscu przy starcie/mecie 
będzie parking). Na parkingu przy starcie/mecie proszę stosować się do poleceń służb 

porządkowych (Straż Pożarna). 
 
 

 
 

Zawody zostały dofinansowane ze środków budżetu   
 Samorządu  Województwa Śląskiego 

 



 

Parametry tras i rozgrywane kategorie:  

 

 

 

 

 

 

 

Opisy punktów kontrolnych: wyłącznie na mapie. 

 

Organizacja startu: start interwałowy od 10:30 wg listy 

startowej wywieszonej w centrum 
zawodów i opublikowanej na 
stronie internetowej 
www.orienteering.mastela.pl 

  
 kategorie: Rodzinna i OPEN 

startują z puszki START w 
dowolnej minucie 0-50 

 

Kategorie popularyzacyjne (K10N, M10N oraz Rodzinna) 

mają trasę wyznakowaną wstążkami koloru czerwonego. 

 

Wyniki: Sczytywanie czipów odbywać się 

będzie zaraz po przybiegnięciu na 
metę. Wyniki będą publikowane w 
pobliżu stanowiska obsługi 
SportIdent oraz w Centrum 
Zawodów. 

 

Mapa:    „Studzionka - Czarne Doły“,                                                                                                      

   skala 1:7500, E=2 m,  aut. Jacek Kozłowski (aktualizacja -  maj 2016 - Rafał Mastela) 

Zalecany ubiór: Zaleca się długie spodnie i długie rękawy. Obowiązkowo buty i skarpety na zmianę, szczególnie 

w przypadku opadów deszczu (w trakcie i przed zawodami) - trawa może być mokra. Las w 
części, którędy przebiegają trasy porośnięty jest w umiarkowanym stopniu długą trawą, 
przykrywającą liczne suche i wypełnione wodą rowy oraz połamane gałęzie. Podłoże suche, tylko 
w niewielu miejscach (zaznaczonych na mapie) podmokłe.  

 

Świadczenia: Każdy zawodnik otrzyma mapę, wodę do picia i pomoc medyczną na mecie, możliwość 

przebrania się oraz korzystania z toalet w centrum zawodów. 
 

Nagrody: Medale – trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach  

Dyplomy - w kategorii Rodzinnej, K10N i M10N wszystkie dzieci, w pozostałych kategoriach 

trzech najlepszych zawodników. 

Pamiątkowe medale - wszystkie dzieci w kategoriach: Rodzinnej oraz dzieci z kategorii K10N i 

M10N, którym nie uda się wywalczyć medali za "miejsce na podium" 

Losowanie nagród od sponsorów prywatnych - wszystkie dzieci w kategoriach: Rodzinnej, K10N, 

M10N, K12 i M12 oraz dzieci z roczników 2004 i 2005 biegające w kategorii OPEN. Nagrody dla 
dzieci będą losowane zaraz po przybiegnięciu na metę po sczytaniu czipa. Nagrody główne (2 
poduszki Repr.  Polski EURO2016 na licencji PZPN) losowane będą w Centrum Zawodów. 

 

Osoby funkcyjne: Kierownik zawodów: Aleksandra Kost (Tel. +48 604 371 921) 

 Z-ca kierownika zawodów: Waldemar Marszałek (tel. +48 784 056 094)  
   Sędzia Główny i Budowniczy tras: Rafał Mastela  
   Obsługa SportIdent: Łukasz Garbacz 
 

Bezpieczeństwo: Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW i startują na własną 

odpowiedzialność – zawodników z klubów sportowych obowiązują ważne badania lekarskie 
(odpowiadają kierownicy ekip), od zawodników indywidualnych oraz reprezentantów szkół 
wymagane będzie oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w zawodach 
(w przypadku nieletnich oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna – odpowiadają 
opiekunowie). Oświadczenia do podpisu w biurze zawodów. 

 

telefon alarmowy: +48 882-028-367 

      

http://www.orienteering.mastela.pl/

