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

Zawody otwarte, zaliczane do Rankingu Polskiego Związku Orientacji Sportowej 

 

Komunikat techniczny 
 
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 
Parkowanie: parking przy kąpielisku „Zdrój“ (ul.Witczaka – na dole), bezpośrednio przy centrum zawodów 
WC: w centrum zawodów, w tym jedna z  toalet bezbarierowa. 

 
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 
Mapa: „Jastrzębie-Zdrój Park Trail-O“ E=2,5 m, aktualność kwiecień 2013, aut. Rafał Mastela - za zgodą 

Komisji OP PZOS została zmieniona skala mapy na 1:3000, format A5, koszulki zabezpieczające 
przed wilgocią  do pobrania w boksie startowym wg uznania i potrzeb 

Opisy punktów kontrolnych: wydrukowane na mapie 
Numery startowe:  Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu z przypiętym z przodu numerem startowym, 

otrzymanym w biurze zawodów 
Organizacja startu: Pre- start od 10:20 – zawodnicy z pierwszych minut startowych czekają przed pierwszym boksem 
 startowym na sygnał sędziego i po wywołaniu ich z listy kierują się na stanowiska czasowe. Po 

zaliczeniu „czasówek“ oczekują na start właściwy, który odbywać się będzie interwałowo od godz. 
10:30, po wpisaniu na karcie startowej zawodnika przez sędziego rzeczywistej minuty startu – nie 
ma ustalonych minut startowych, jedynie kolejność – pierszeństwo mają zawodnicy z kategorii 
Para! 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. 
Trasy: 20 stanowisk decyzyjnych + 2 stanowiska czasowe, przewyższenie ok. 10 m, na trasie będą 

sędziowie, którzy spisywać będą numery startowe zawodników łamiących przepisy 
Dyskwalifikacje: Zabrania się w czasie pokonywania trasy (pod groźbą dyskwalifikacji): 

- opuszczania drogi, z której dokonuje się pomiarów (wchodzenia w teren celem 
przyglądnięcia się punktowi, wchodzenia na ścieżki i drogi zakreślone na mapie purpurowym 
krzyżykiem jako zakazane) 
- porozumiewania się z innymi osobami (rozmawiania, pytania o pomoc, udzielania słownej 
pomocy, wyjaśniania, „pytania o godzinę”, głośnego komentowania swoich przemyśleń) 
- używania urządzeń telekomunikacyjnych (rozmawiania przez telefon komórkowy, wysyłania 
SMS-ów, używania tabletu, laptopa itp.) 
- podglądania innych w zakresie udzielanych odpowiedzi (nie patrzymy, jakiej odpowiedzi 
udziela rywal, czekamy na swoją kolej w odpowiedniej odległości) 
Powyższe informacje, w formie przypomnienia, będą wydrukowane na odwrocie mapy. 
Prosimy również o stosowanie się do innych zasad fair-play, w tym nie komunikowania się 
pomiędzy zawodnikami, którzy ukończyli trasę, z tymi, którzy jeszcze na niej nie byli, nie 
zaśmiecania terenu zaodów i centrum zawodów itp. 

Ogłoszenie wyników: W centrum zawodów ok. 14:00. Najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. W kategoriach „Młodzik“ dyplomy do VI-tego miejsca. Do tego czasu, w miarę 
możliwości, na bieżąco będą wywieszane wydruki z wynikami. Mapy z poprawnymi wskazaniami 
(solutions) wywieszone zostaną po zamknięciu startu (dla zawodników z kategorii E-Open do 
pobrania w biurze zawodów). W oczekiwaniu na ceremonię zakończenia polecamy skorzystanie 
z bogatej oferty gastronomicznej, edukacyjnej i rekreacyjnej, oferowanej w górnej części parku. 
Polecamy spędzenie czasu w cukierni „Jagódka“, kawiarni w „Domu Zdrojowym“, kawiarence 
„Zdrojowej“ w centrum parku, zagranie wspólnie w żywe szachy na wolnym powietrzu, 
odwiedzenie placu zabaw, Galerii w Centrum Kultury czy po prostu rozkoszowanie się widokami 
rozkwitających egzotycznych drzew i krzewów, z których słynie jastrzębski park. 

Tereny zakazane: w dniu zawodów od 8:30 wszystkie leśne i parkowe tereny w okolicy centrum zawodów. 
Protesty: zgodnie z przepisami PZOS 
Osoby funkcyjne: Kierownik zawodów: Rafał Mastela tel. +48 668046915 
 Sędzia Główny: Katarzyna Androsz  
 Budowniczy tras: Rafał Mastela/Aleksander Mencel 
 Kontroler tras (Event Adviser): Tomáš Sochor 


