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Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
Wyłonienie Mistrzów Śląska w Orientacji Precyzyjnej w konkurencji PreO          
oraz TempO
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15 kwietnia 2023 (sobota ) Radzionków
16 kwietnia 2023 (niedziela)  Radzionków

Śląski Ogród Botaniczny, Radzionków  
Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Księżogórska 90a

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ
Zawody otwarte
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5. Centrum zawodów

 



Kierownik zawodów: Jan Zdanowicz
Sędzia główny: Teresa Bugaj
Budowa tras: Adrian Król 
Kartograf: Jan Zdanowicz
Kontroler: Andrzej Wysocki

Tytuł  Mistrza  Śląska oraz pierwszego i drugiego wicemistrza Śląska  w
orientacji precyzyjnej na rok 2023
Dyplomy i medale 

kategoria O (dostępna dla wszystkich zawodników, niezależnie od ich
poziomu wytrenowania i sprawności fizycznej)
kategoria P (dostępna dla zawodników z  niepełnosprawnościami,
zgodnie z zasadami określonymi w zaświadczeniu lekarskim będącym
załącznikiem 12 Regulaminu Licencyjnego PZOS)
kategoria O-Junior (zawodnicy, którzy w roku rozgrywania zawodów
kończą najwyżej 20 lat)
kategoria P-Junior (zawodnicy z niepełnosprawnościami, którzy w roku
rozgrywania zawodów kończą najwyżej 20 lat)

Zapisy na zawody będą przyjmowane do 12 kwietnia  2023 roku 
Rejestracja na zawody poprzez formularz rejestracyjny na stronie:
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1255

30 zł – kategoria O (za jedną konkurencję)
15 zł – kategoria O-Junior (za jedną konkurencję)
0 zł - kategoria P, P-Junior 
Opłaty przyjmowane gotówką w biurze zawodów

6. Zespół organizacyjny
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Radzionków Park
Skala 1:3000, warstwice co 2 m 
Autor mapy: Jan Zdanowicz
Aktualność: kwiecień 2023
Mapa wykonana zgodnie z wymogami dla map sprinterskich  ISSprOM
2019-2

zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
organizator zapewnia atrakcyjne trasy oraz sportową rywalizację   
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IOF
(International Orienteering Federation) oraz PZOS (Polski Związek
Orientacji Sportowej)
mapy będą zabezpieczone przed wilgocią
zawody będą odbywać się w terenie parkowym
zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za zgodą rodziców /
opiekunów prawnych
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów
wszystkie sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny
uczestnicy zawodów zgłaszając swój udział w zawodach wyrażają zgodę
na publikację ich wizerunku w relacjach, zdjęciach, w mediach oraz w
materiałach promocyjnych 
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownika
zawodów
uczestnik zawodów zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do
postanowień niniejszego regulaminu
wyniki będą publikowane na stronie:

mail kontaktowy do organizatorów: trial@orienteering.org.pl.

11. Mapa
 

 
 

12. Postanowienia końcowe

       https://www.orienteering.waw.pl/pl/frontpage


