
     

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA  
W ŚREDNIODYSTANSOWYM BIEGU NA ORIENTACJ Ę 

rozgrywane także jako runda Klubowego Pucharu Śląska w Biegu na Orientację 

oraz  OTWARTE MISTRZOSTWA RYBNIKA W BIEGU NA ORIENTACJĘ  

„RYBINO XI” 

organizowane przez  
Śląski Zwi ązek Orientacji Sportowej, 

i Uczniowski Klub Sportowy „Reflex” z Rybnika. 
Zadanie wsparte z bud żetu miasta Rybnika i Samorz ądu Województwa Śląskiego. 

BIULETYN NR 1 

Miejsce : Golejów , północna część miasta Rybnik , województwo śląskie. 

Termin : 12 października 2013 , sobota. 

Ranga zawodów : regionalna (A-RTZ), zawody otwarte (dla wszystkich zainteresowanych). 

Rodzaj biegu : dzienny, jednoetapowy, średniodystansowym, indywidualny (z wyjątkiem kategorii 
popularyzacyjnej KM10R). 

Obsługa zawodów : kierownik zawodów - Aleksander Mencel, sędzia główny – Rafał Mastela, 
budowniczy tras – Jacek Kozłowski, obsługa SPORTident - Malwina Wysocka. 

System potwierdzania punktów kontrolnych : elektroniczny, w systemie SPORTident. 

Centrum zawodów : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku Golejowie, ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 29.  

Dojazd : będzie oznakowany od drogi krajowej nr 78 Rybnik - Gliwice. Parking dla wszystkich – 
przy cmentarzu (współrzędne GPS 50°08’41.12’’N, 018°32’37.35’’E), skąd dojście do centrum 
zawodów ok. 250 m na zachód. 

Program : przyjmowanie uczestników w centrum zawodów – 8.00÷9.30, start pierwszego zawodni-
ka - 10.00, zakończenie około godziny 13.30. 

Mapa: „Rybnik - Golejów”, wielobarwna, skala 1:7500, warstwice co 2,5 m, aktualizowana latem  
2013 r. 

Kategorie : kobiety : K10, K12A, K14A, K16A, K18, K20, K21, K35, K40, K45, K50, K55+;  
mężczyźni : M10, M12A, M14A, M16A, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60+; 
popularyzacyjne  (nie zaliczane do Mistrzostw Śląska):  
- KM10R (dziecko do lat 10 z osobą towarzyszącą), 
- osobne dla dziewcząt - K i chłopców - M (wiek ustalany jest rocznikowo) K10N i M10N (trasy 
wstążkowane, do 10 lat), K12B i M12B (11 i 12 lat), K14B i M14B (13 i 14 lat), K16B i M16B 
(15 i 16 lat),   
- otwarte, bez podziałów ze względu na wiek i płeć  - O2 (ok. 2 km, łatwa) i O4 (ok. 4 km, 
średnio trudna). 
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszonych 
zawodników. 



Zgłoszenia : do 5 października 2013 (sobota), na adres katarzyna-and@wp.pl. Prawidłowe zgło-
szenie powinno zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia, kategorię, nazwę reprezentowanego 
klubu lub szkoły zawodnika, numer ewidencyjny ŚZOP i numer licencji PZOS (numery dotyczą 
osób zarejestrowanych), numer własnej karty SPORTident albo zgłoszenie potrzeby wypoży-
czenia. Organizator nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń po podanym terminie.  

Wpisowe : kategorie od K10 i M10 do K16 i M16 oraz popularyzacyjne – 5 zł od osoby, pozostali - 
10 zł od osoby. Dla zawodników posiadających karty ewidencyjne ŚZOS z klubów, które opła-
ciły składki klubowe w Śląskim Związku Orientacji Sportowej obowiązuje wpisowe odpowied-
nio 3 i 6 zł. 
W razie rezygnacji z udziału w zawodach organizator będzie pobierał od zgłaszającego (egze-
kwowane od kierownika, trenera lub opiekuna ekipy) opłatę w wysokości 50% wpisowego  
za każdego nieobecnego zawodnika (bez uwzględnienia zniżek dla zawodników ewidencjo-
nowanych) oraz pełną opłatę za niewykorzystaną a zamówioną kartę SPORTident. 

Wypo życzenie karty (czipa)  SPORTident : przy zgłoszeniu należy podać ilość kart, które klub lub 
osoba indywidualna chce wypożyczyć. Opłaty: wypożyczenie - 3 zł od karty SI, zgubienie kar-
ty: 150 zł. 

Nagrody : w kategoriach popularyzacyjnych - dyplomy za miejsca I÷III (w kategorii KM10R otrzy-
mują je wszyscy startujący), w kategoriach pozostałych za miejsca I÷III – dyplomy i medale 
oraz tytuły mistrzów i wicemistrzów Śląska w średniodystansowym biegu na orientację. 

Świadczenia dla uczestników : mapa i przygotowana trasa, na mecie - woda do picia i pomoc 
medyczna, w pomieszczeniach centrum zawodów - toalety oraz szatnie. 

Informacje : szos.dl.pl; Katarzyna Androsz - katarzyna-and@wp.pl; biuletyn nr 2  będzie dostępny 
w zakładce Zawody podanej strony od 9.10.2013; informacje o zasadach biegania na orienta-
cję są w zakładce BnO. 

Uwaga : uczestnicy niepełnoletni startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły muszą być pod 
opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach wraz z oświadczeniem  
o dobrym stanie zdrowia. Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – od-
powiadają za to kierownicy ekip. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków we własnym zakresie – odpowiadają kierownicy ekip. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas imprezy.  
Ubiór uczestnika powinien być dostosowany do biegania po lesie; wskazane są długie spodnie 
i długi rękaw koszulki.  
W dniu zawodów mapy i trasy nie będą drukowane i rysowane. 
Prosimy o zachowanie czystości w czasie pobytu w centrum zawodów i w lesie, a także  
o szczególną ostrożność podczas poruszania się po drogach z ruchem samochodowym.  
Zawody odbędą się bez względu na stan pogody.  


