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Bieg na Orientację
Poświęcony Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”
Sekcja Biegu na Orientację

Organizator

Długa

Zlokalizowane będzie w namiocie organizatora
rozstawionym obok wejścia do Domu Turysty
„Pod Wieżycą", ul. Armii Krajowej 13
Uwaga: samochody można parkować na
górnym parkingu przy ul. Armii Krajowej, tuż
przed „Domem Turysty”. Otrzymaliśmy
zgodę Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na
przejazd do parkingu górnego (w połowie
drogi znajduję się znak z zakazem wjazdu)
Minuta „00” godz.11.00
Dojście oznakowane niebieskimi wstążkami odl.
550 m. Start interwałowy. Przypominamy o
„wyczyszczeniu” chipa w stacji CLEAR przed
wejściem do strefy STARTU. Prosimy
zachować szczególną ostrożność przy
przechodzeniu obok niezabezpieczonego
barierkami kamieniołomu!!!
Sczytanie chipa SI będzie można dokonać tylko
w Biurze Zawodów. Dlatego po podbiciu stacji
„Meta” prosimy niezwłocznie udać się do Biura
Zawodów. Zawodnik jest odpowiedzialny za
sczytanie chipa SI.
Powrót z mety - do biura zawodów 30 m.
Długość
Przewyższenie Ilość
Punktów
6600m
330m
15

Średnia

4040m
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Rekreacyjna
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MIX

3500m
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Biuro
Zawodów

Lokalizacja
Start

Meta

Kategorie /
Trasy

Mapa

Opisy
punktów

Mapa „Ślęża - Północ” w skali 1: 10000, warstwice co 5m.
wykonana zgodnie z ISOM 2017-2 (Międzynarodowe symbole
stosowane na mapach do biegu na orientację). Aktualność
jesień 2021- Wojciech Dwojak. Mapy są zabezpieczone folią.
Piktogramy są tylko na mapach. W kategorii rekreacyjnej opisy
punktów kontrolnych na mapie są również w wersji słownej.

Zakończenie Przewidywane ok godz. 14.00 przy pomniku Rotmistrza Witolda
zawodów
Pileckiego

Dla zdobywców miejsc 1-3 w kategoriach: dyplomy i statuetki

Nagrody

- organizator zabezpiecza toalety przenośne w centrum
zawodów
- organizator nie zapewnia napojów na mecie w związku
z powyższym prosimy zabezpieczyć się w ciepłą herbatę.
- „Dom Turysty” przy Centrum Zawodów będzie otwarty, można
zakupić ciepłe posiłki
Prosimy o składanie do biura zawodów wypełnionego „Oświadczenia
uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19”
- uczestnicy, którzy nie złożą wypełnionego oświadczenia, nie będą
sklasyfikowani.
Zawody dofinansowane przez:
1. Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
2. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Wrocław
Sekcja Biegu na Orientację
Informacje
Dodatkowe

INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWODÓWZWIĄZANE Z COVID-19
Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wszyscy zawodnicy
zobowiązani są do ścisłego stosowania się do zaleceń i rozporządzeń Rady Ministrów, Ministra
Zdrowia, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego obowiązujących w dniu rozegrania zawodów.
1. Uczestnicy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się z zachowaniem 1,5 metra
odległości.
2. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
3. Organizator zapewnia pomoc medyczną.
4. W przypadku niezachowania minimalnych odległości między uczestnikami obowiązuje nakaz
zasłaniania ust i nosa.
5. W Biurze Zawodów dostępny będzie płyn dezynfekujący, uczestnicy zobowiązani są z niego
skorzystać przed podejściem do obsługi Biura Zawodów.
6. Praca Biura Zawodów będzie tak zorganizowana, aby zachować bezpieczne odległości między
uczestnikami, prosimy zachowywać odstępy oczekując na swoją kolej.
7. Wizytę w Biurze Zawodów należy ograniczyć do minimum.
8. Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane (stoły, stacja sczytująca SI, wszystkie
obszary często używane).
11. Osoby startujące zachowują zalecaną odległość od obsługi startu.
12. Obsługa biura oraz startu będzie wyposażona w maseczki.
14. Wyniki będą publikowane na stronie internetowej organizatora.
15. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami w oczekiwaniu na
sczytanie karty SI i pobranie wydruku z wynikiem.
16. W przypadku nagłego wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19 uczestnik
wydarzenia jest zobowiązany do jak najszybszego udania się do izolatorium wyznaczonego
przez organizatora w Centrum zawodów i oczekiwać na jego dalsze wytyczne
17. Ze względu na troskę o zdrowie i życie wszystkich uczestników zawodów organizatorzy proszą
o zaniechanie uczestnictwa w zawodach wszystkich, u których w dniu zawodów występować
będzie podwyższona temperatura ciała i których samopoczucie może wskazywać na
jakiekolwiek infekcje dróg oddechowych, a także tych zawodników, którzy mieli w ostatnim
czasie kontakt z osobami zarażonymi COVID-19 bądź przebywającymi na kwarantannie.
18. Za przestrzeganie powyższych wytycznych wśród uczestników niepełnoletnich odpowiadają
opiekunowie/trenerzy.

