
Komunikat techniczny (POKYNY) 

Śląska Zimowa Liga 2014 E10 - Wodzisław Śląski, 16.03.2014r. 

 

Ranga zawodów - odpowiedzialność organizatora, opiekunów i zawodników. 

Zawody Śląskiej Zimowej Ligi są zawodami o charakterze otwartego treningu. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność, świadomi zagrożeń wynikających z uczestnictwa w złym stanie zdrowia, nieznajomości przepisów 

ruchu drogowego lub elementarnych zasad bezpieczeństwa. Organizator zapewnia wyłącznie pomoc medyczną na 

mecie w postaci apteczki. Niezrzeszeni uczestnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą rodzica 

lub prawnego opiekuna. Za posiadanie zgody rodziców na start dzieci i młodzieży ze szkół lub klubów sportowych 

odpowiadają osoby delegowane przez macierzyste jednostki - nauczyciele lub trenerzy. Zawodników kategorii A 

prosimy o zwrócenie szczególnej ostrożności podczas pokonywania dróg lokalnych, na których odbywa się normalny 

ruch samochodowy. Zawodnicy kategorii B, C, HDR i ONW mają zakaz przechodzenia przez jakiekolwiek drogi 

asfaltowe oraz poruszania się ich poboczem - trasy zostały tak zbudowane, by nie było konieczności zbliżania się do 

nich. Rezygnację z pokonywania trasy w trakcie zawodów lub wszelkie zdarzenia (kontuzje, wypadki, konflikty z 

osobami trzecimi) należy zgłosić do kierownika zawodów - numer telefonu znajduje się na mapie. Pobranie karty 

startowej, wniesienie opłaty startowej oraz podpis uczestnika, rodzica, nauczyciela lub trenera jest równoznaczne z 

akceptacją warunków określonych we wcześniej opublikowanym regulaminie zawodów i niniejszym komunikacie. 

 

Centrum zawodów - dojazd i parkingi. 

Dworek Leśny "Leśniczówka", Wodzisław Śląski, ul.Marklowicka 21  

Dojazd do centrum zawodów wyłącznie od strony ul.Łużyckiej. Przy zjeździe będzie wisiał lampion. Część 

samochodów pomieści parking przy Restauracji, natomiast reszta parkuje wg wskazań organizatorów. Odległość 

parkingów od centrum zawodów wynosi ok. 0-300m.  

 

Centrum zawodów - sekretariat, toalety, przebieralnia i poczekalnia. 

Dworek Leśny "Leśniczówka"  jest obiektem o wysokim standardzie. Do dyspozycji organizatorów i zawodników 

będzie zabudowany taras, posiadający miejsc siedzących dla ok.100-120 osób, ale wystarczająco przestronny, aby 

pomieścić nas wszystkich. Wejście na taras znajduje się z tyłu budynku. Miał być również udostępniony parter 

restauracji, ale w ub. tygodniu została dokonana rezerwacja i ta część będzie wyłączona. Osoby, które zamówiły 

obiady oraz wszyscy, którzy będą korzystać z oferty bufetu restauracji, będą mogli zjeść w udostępnionej nam 

antresoli. Toalety znajdują się w podziemiach, do których dostać się można przez restaurację. Zabrania się 

wchodzenia na teren restauracji (w tym do toalet) w kolcach oraz zabłoconym obuwiu z lasu. Pogoda nam nie 

sprzyja, ale wspólnie zadbajmy o czystość, abyśmy w przyszłości  mogli jeszcze korzystać z gościnności właścicieli. 

 

http://www.lesniczowka.wodzislaw.pl/
http://www.lesniczowka.wodzislaw.pl/


Organizacja startu i mety. 

Start pierwszych zawodników w kategoriach A, B, C od godz.10:00, interwałowo wg listy startowej. Mapy otrzymuje 

się minutę przed startem. Uczestnicy marszu Orientering Nordic Walking startują masowo o 10:30, natomiast 

uczestnicy kategorii HDR w dowolnej minucie pomiędzy 0-60, wg kolejności zgłaszania się na start. Start mapowy 

znajduje się na rampie ok.100m poniżej bramy wjazdowej na teren Leśniczówki, punkt zbiorczy o kodzie "100" 

(obowiązkowy do podbicia) znajduje się przy bramie wjazdowej, a meta w wiacie na terenie Leśniczówki. 

 

Mapy - opisy, zabezpieczenie przed wilgocią, stan aktualizacji, skala, warstwice. 

Nowa część mapy jest pierworysem, wykreślonym na bazie prac terenowych w 2014r. i  nie została skontrolowana z 

rzeczywistością w terenie. Niestety brakło czasu. Stara część mapy, obejmująca "Balaton" z roku 2009 była częściowo 

aktualizowana wiosną 2012. Na starej części mapy stoi zaledwie kilka punktów kontrolnych - wyłącznie dla 

zawodników kategorii A. Opisy punktów kontrolnych dostępne są na stronie internetowej zawodów, będą do 

dyspozycji w centrum zawodów oraz nadrukowane na mapach. Mapy będą zabezpieczone przed wilgocią. Mapy dla 

wszystkich kategorii wykonane są w skali 1:10000 i zawierają cięcie poziomicowe co 5m. 

 

Trasy - parametry, uwarunkowania, sposób oznakowania i potwierdzania. 

Parametry i opis tras (długości mierzone w linii prostej):  

A - 18 PK - 5810m, B - 17 PK - 3870m, C - 12 PK - 1970m, HDR oraz ONW - 9 PK - 2000m 

Punkty kontrolne (PK) wyposażone są w klasyczne zestawy stojak + lampion 30x30 lub w lampiony treningowe 

15x15. Potwierdzanie obecności na punkcie kontrolnym odbywa się za pomocą perforatora do papierowej karty 

startowej. Kolejność potwierdzania jest obowiązkowa zgodnie z wykreślną na mapie trasą. Uczestnicy Orienteering 

Nordic Walking nie potwierdzają obecności na kartach. Podstawą klasyfikacji uczestników ONW jest ilość 

przemaszerowanych pętli. Trasa dla HDR i ONW jest taka sama, prowadzona wyłącznie ścieżkami i drogami leśnymi. 

Trasa ta nie jest wywstążkowana w terenie, ale za każdym skrzyżowaniem lub rozwidleniem ścieżek/dróg będą 

oznaczenia dające informację zwrotną uczestnikowi o wyborze właściwej lub niewłaściwej drogi. Oznaczenia te będą 

zawieszone na drzewach lub tyczkach, w odległości  50-100m za skrzyżowaniem lub rozwidleniem: 

 dobra droga:         zła droga: 

(można śmiało iść dalej)     (należy zawrócić do ostatniego PK) 

 

Wyniki - zakończenie zawodów. 

Wyniki będą publikowane na bieżąco i wywieszane na tablicy informacyjnej w centrum zawodów. Zakończeni 

planowane jest na godzinę 12:30 (może być nawet nieco wcześniej). Najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii A, B, 

C otrzymają dyplomy i drobne nagrody, wszystkie dzieci startujące w kategorii HDR otrzymają dyplomy oraz słodki 

upominek na mecie. Wszyscy uczestnicy ONW otrzymają dyplom i drobny upominek. 



Organizatorzy - UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój. 

Kierownik zawodów, sędzia główny, budowa tras: Rafał Mastela 

Obsługa techniczna: M.Pasek, J.Borgiel, Ł.Kołeczko, A.Tomanek, J.Mastela, A.Kołeczko, J.Papszun 

 

 

 

 

Życzymy wszystkim udanej zabawy, właściwych azymutów i bezpiecznego powrotu:) 

Do zobaczenia w niedzielę.  


