
Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej  
z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Zawody otwarte, zaliczane do Rankingu Polskiego Związku Orientacji Sportowej 

 

Biuletyn informacyjny nr 1 

(wersja zaktualizowana w dniu 6.04.2013r.) 

 
Termín:  niedziela 21.04.2013r.  
Miejsce :    Jastrzębie-Zdrój, woj.śląskie, Polska 
Centrum zawodów:  Jastrzębie-Zdrój, kąpielisko „Zdrój“, ul.Witczaka GPS 49°57'8.541"N, 18°33'59.364"E 
Biuro zawodów:  w centrum, czynne od 9:00 do 12:30 

 
 
Organizator: UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój  
 Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 
   
Partnerzy: MOSiR Jastrzębie-Zdrój        

 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój       
 Śląski Związek Orientacji Sportowej      

 
Forma zawodów:  klasyczne, dzienne, indywidualne,  
Trasy: 20 stanowisk decyzyjnych + 2 stanowiska czasowe, przewyższenie do 20 m 
Teren:  Park Zdrojowy z przyległym małym kompleksem leśnym, z drogami utwardzonymi i leśnymi, 

miejscami o większym nachyleniu. Bardzo dobra widoczność. 
Mapa: „Jastrzębie-Zdrój Park Trail-O“ 1:4000, E=2,5 m, aktualność marzec 2013, aut. Rafał Mastela 
 
Kategorie: Open (otwarta dla wszystkich) i Para (dla niepełnosprawnych ruchowo), w podziale na: 
 E Open, E Para (sportowa, dla doświadczonych zawodników),  
 A Open, A Para (popularyzacyjna, dla zawodników początkujących) 
 Open Młodzik, Para Młodzik – dla dzieci i młodzieży z rocznika 1999 i młodszych 
Klasyfikacja: Ranking PZOS -  dla kategorii E-Open, E-Para, Open Młodzik i Para Młodzik 
Start 00: 10:30, interwałowy (zamknięcie startu o godz.12:00) 
Limit czasowy: 90 minut dla Open, 120 minut dla Para. 
Przepisy: Zawody rozgrywane wg przepisów Trail-O zatwierdzonych przez PZOS. 
Zgłoszenia: Drogą mailową na adres rafal@mastela.com  
Termín zgłoszeń: Do 17.04.2013 g.23:59, po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania 

materiałów startowych (radzimy nie ryzykować!), w dniu zawodów do 11:30. 
Opłaty startowe: kategorie E - 10 zł, kategorie A – 8 zł, kategorie „Młodzik“ 6 zł. Opłaty uiszcza się w biurze 

zawodów. Opłata za zgłoszonego zawodnika, który nie pojawi się na starcie wynosi 50% stawki 
podstawowej. 

Odległości: parking – centrum zawodów: do 300 metrów 
 centrum zawodów – start: do 100 metrów 
 meta – centrum zawodów: do 100 metrów 
Parkowanie: samochody osobowe: parking przy kąpielisku „Zdrój“ (ul.Witczaka – na dole),  
 autokary i busy: parking przy Domu Zdrojowym (ul.Witczaka – u góry) 
Ogłoszenie wyników: W centrum zawodów ok. 14:30. Najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii otrzymają pamiatkowe 

statuetki i dyplomy. W kategoriach „Młodzik“ dyplomy do VI-tego miejsca. 
WC: w centrum zawodów, w tym jedna z  toalet bezbarierowa. 
Tereny zakazane: w dniu zawodów od 8:30 wszystkie leśne i parkowe tereny w okolicy centrum zawodów. 
Osoby funkcyjne: Kierownik zawodów: Rafał Mastela 
 Sędzia Główny: Katarzyna Androsz  
 Budowniczy tras: Rafał Mastela/Aleksander Mencel 
 Kontroler tras (Event Adviser): Tomáš Sochor 
 
Informacje o zawodach i dyscyplinie Trail-O (orientacji precyzyjnej): http://www.orienteering.mastela.pl/trailo     
    
 e-mailem: rafal@mastela.com  
 telefonicznie: +48 668046915 
 
Impreza dofinansowana ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Śląskiego 
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