
 

 

                                  

 

Mistrzostwa Śląska w Orientacji Precyzyjnej 

Komunikat techniczny 
 

1. Cel imprezy 

Mistrzostwa odbywają się w roku obchodów 100-lecia imprez na orientację w Polsce 
(1922-2022). 

• Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych 

• Wyłonienie Mistrzów Śląska w Orientacji Precyzyjnej w konkurencji Pre-O 

• Popularyzacja orientacji sportowej 

• Promocja aktywnego wypoczynku 

• Integracja społeczności sportowej 

• Wyłonienie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2022 z kat. P 

2. Organizator 

• Śląski Związek Orientacji Sportowej 
3. Partnerzy 

• PFRON 

• WKS Wawel Kraków 

• Śląski Ogród Botaniczny 

• BKS Wataha 

4.Zespół organizacyjny 

• Kierownik zawodów: Jan Zdanowicz 

• Sędzia główny: Teresa Bugaj 

• Kierownik startu: Adrian Król 

• Budowa tras: Jan Zdanowicz, Adrian Król 

• Kartograf: Jan Zdanowicz, Adrian Król 

• Kontroler Karol Galicz 

5.Termin, miejsce i godzina startu 

• 15 maja  2022, Mikołów, Ogród Botaniczny g.12:30 
6.Centrum zawodów 

• Śląski Ogród Botaniczny ul. Sosnowa 5  43-190 Mikołów. Biuro Zawodów jest 
zlokalizowane po północnej stronie budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
(współrzędne: 50°10'44.8"N 18°49'42.6"E)Dojście do Centrum zawodów jest 
wyznakowane z parkingu niebieskimi wstążkami  

 

 

 



 

 

                                  

7. Harmonogram 

• 14 maja  2022, g. 16:00-20:00 – praca  biura zawodów 

• 15 maja  2022, g. 11:00 – otwarcie sekretariatu 

• 15 maja  2022, g. 12:30 – start zawodów 

• 15maja  2022, g. 17:30 – dekoracja najlepszych zawodników 

• 15 maja  2022, g. 18:00 – zakończenie zawodów, dla chętnych wspólna analiza trasy 

8.Kategorie i trasy 

• Pre-O PARA – zawodnicy niepełnosprawni 

• Pre-O OPEN – pozostali zawodnicy 

• Pre-O PARA JUNIOR – zawodnicy niepełnosprawni urodzeni w 2002 roku i młodsi 

• Pre-O OPEN   JUNIOR – zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi 

• Na trasie Pre-O na zawodników czeka jedna stacja czasowa. 

9.Mapa 

• Mikołów Ogród Botaniczny, 

• Skala 1:3000, e=2,5m 

• Autor mapy: Jan Zdanowicz, Adrian Król 

• Aktualność: maj 2022 

• Mapa wykonana zgodnie ze specyfikacją sprinterską ISSprOM 2019 

10.Parametry tras 

• Parametry: 1,2 km / 25 PK 

• Limit kat. PARA: 140 minut 

• Limit kat. OPEN: 110 minut 

11.Procedura startowa 

• Start możliwy w godzinach 12:30-14:30 

• Zawodnik zaczyna trasę od stanowiska czasowego . 
• Na stanowisku czasowym będą 3 zadania, limit 90 sekund. Kara za błąd – 60 sekund. 

Po 70 sekundach zawodnik zostanie poinformowany o kończącym się czasie. 

• Następnie udaje się na trasę pre-O w kolejności zgłoszenia się na start , 

12.Zero tolerancja 

• Zero tolerancja wynosi 3 m. Strona obiektu nie generuje odpowiedzi „Z” 

13.Teren zawodów 

• Teren zawodów obejmuje  tereny Śląskiego Ogrodu Botanicznego ,. W przeważającej 
części lasu widoczność jest bardzo dobra. 

• UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z przepisami sportowymi OP, zawodnicy mogą 
poruszać się wyłącznie po drogach, 

 

14.Parking 

• Parking zlokalizowany jest na dole ogrodu . Samochody z  osobami na wózkach mogą 
podjechać na górę do biura zawodów . Po wysadzeniu zawodników , samochód musi 
opuści miejsce przy biurze zawodów i zaparkować na ogólnodostępnym parkingu 

 



 

 

                                  

15.Nagrody 

• Mistrzostwa Śląska  – dyplomy, medale oraz upominki 
 

16.Opłaty 

• 20 zł – kategoria OPEN 

• 10 zł – kategoria OPEN JUNIOR 

• 0zł – kategorie PARA oraz PARA JUNIOR 
 

17.Postanowienia końcowe 

.    W DNIU ZAWODÓW ZABRANIA WCHODZENIA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ, DO CZASU OGŁOSZENIA 

WYNIKÓW 

• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

• organizator zapewnia pomiar czasu, wodę i poczęstunek na mecie 

• zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IOF (International 
Orienteering Federation) oraz PZOS (Polski Związek Orientacji Sportowej) 

• mapa wykonane zgodnie ze specyfikacją sprinterską ISSprOM 2019 

• 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 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach, 
zdjęciach, w mediach oraz 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 http:/www.orieteering.waw 

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

 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!! 


