
 

 

 

 

 
 

 
Komunikat techniczny Mistrzostw Gminy Galewice 

 i XVI Mistrzostw Młodych w BnO 
 

Sponsorzy:  
 
Gmina Galewice 
 
Komitet Organizacyjny  
 
Kierownik zawodów    Irena Janiaczyk  
Sędzia główny:    Marcin Fastyn 
Budowniczy tras:    Damian Cegiełka 
     
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
9.30-10.00             praca sekretariatu  
10.15    start pierwszego zawodnika w biegu średniodystansowym 
12:30   ceremonia zakończenia zawodów 
 
CENTRUM ZAWODÓW i PARKING 
 
Centrum zawodów będzie się znajdować w pobliżu miejscowości Osowa (na skraju lasu) - 
51.319177143296294, 18.22125147131363. Dojazd możliwy tylko od miejscowości Osowa 
(gmina Galewice). Parking usytuowany w centrum zawodów-w związku z małą ilością 
miejsca prosimy o parkowanie według zaleceń organizatora. W centrum nie będzie dostępu 
do toalet. Toalety dostępne w odległości 950 metrów w centrum miejscowości Osowa w Filii 
Ośrodka Kultury. 
 

 
 
 
 



LOKALIZACJA CENTRUM ZAWODÓW i DOJAZD 
 

 
 

Dojazd do centrum zawodów z drogi asfaltowej prowadzi drogą leśną. WC w budynku Filii 
Ośrodka Kultury w centrum Osowej.  

 
MAPY  
 
Zawody zostaną rozegrane na mapie „Kompleks Osowa-Chobanin” skala 1:10 000 
(NOWA MAPA), aktualizacja: jesień 2020 r. Teren na przeważającym obszarze o bardzo 
dobrej przebieżności z bogatą siecią dróg . We fragmentach mapy ciekawa mikrorzeźba. 
Spora ilość obiektów punktowych w postaci m.in. polanek, dołków, itp. 
 
OPISY PUNKTÓW KONTROLNYCH 
 
Opisy punktów kontrolnych w postaci tzw. piktogramów będą nadrukowane na mapach oraz 
zostaną przekazane w kopercie kierownikom ekip na podstawie listy zgłoszonych 
uczestników. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI POBRANIA OPISÓW W BOKSACH 
STARTOWYCH. 
 
CZAS ZWYCIĘZCY 
 
We wszystkich kategoriach sportowych przewidywany czas zwycięzcy na dystansie średnim 
to 20-25 minut (także K21 i M21 ). Jednak ze względu na zróżnicowany poziom uczestników 
w poszczególnych kategoriach i lokalny charakter zawodów czas ten może się nieco różnić 
od zakładanego. 
 
TRASA I JEJ SPECYFIKA 
 
Trasy zostały zaprojektowane w sposób specyficzny dla tego obszaru, aby najlepiej 
wykorzystać jego walory. Dlatego uczulamy, że trasy mogą: 
 



- krzyżować się więcej niż raz 
- linie między punktami mogą być „złamane” aby zachować czytelność trasy 
- punkt moze być wykorzystany więcej niż jeden raz 
 
PRZYKŁADY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKAZ WBIEGANIA NA DROGĘ ASFALTOWĄ 
 
Na mapie będzie widniała droga asfaltowa. Obowiązuje 
CAŁKOWITY ZAKAZ WBIEGANIA NA DROGĘ 
ASFALTOWĄ WRAZ Z PRZYLEGAJĄCYM DO NIEJ 
POBOCZEM I ROWAMI. Na mapie będzie to oznaczone w 
następujący sposób: 
 
 
 
 
POTWIERDZANIE PK W TRYBIE BEZDOTYKOWYM i CHIPY 
 
Potwierdzanie punktów kontrolnych będzie się odbywać przy wykorzystaniu systemu 
elektronicznego Sport-ident AIR, co umożliwi potwierdzanie w trybie bezdotykowym dla 
zawodników wyposażonych w chipy typu SIAC, dla pozostałych uczestników w tradycyjnej 
formie. Koszt wypożyczenia chipa tradycyjnego 5 zł . W przypadku zgubienia chipa opłata 
150 zł.  
 
START 
Start zlokalizowany w okolicy centrum zawodów. Każdy zawodnik otrzyma mapę na 1 minutę 
przed startem, jednak wolno będzie na nią spojrzeć dopiero w momencie startu. Miejsce 
startu oznaczone w terenie lampionem, oddalone od ostatniego boksu startowego o około 
100 metrów. Na mapie jest narysowane miejsce pobrania mapy oraz dobieg do lampionu 
startu.  
 
META 
 
Po biegu mapy zawodników nie będą zbierane. Po biegu dla każdego zawodnika 
przewidziana jest woda i drobny poczęstunek. 
 
WYNIKI ZAWODÓW ONLINE 
 
W celu unikania gromadzenia się zawodników informujemy ( o ile zasięg telefoniczny na to 
pozwoli), że wyniki zawodów będą dostępne LIVE tylko na stronie internetowej zawodów. W 
przypadku braku takiej możliwość zostaną udostępnione wyniki w formie tradycyjnej.  
 
WYRÓŻNIENIA 
 
Dla zawodników przewidziane medale, dyplomy oraz upominki. 
 
 
 



ZACHOWANIE ZASADY FAIR PLAY 
 
W związku z wydłużeniem startu i nie organizowaniem strefy startu prosimy 
zawodników o zachowanie zasad fair-play w trakcie trwania zawodów polegającej na 
nie przekazywaniu jakichkolwiek informacji o trasie i jej elementach po biegu 
zawodnikom oraz nie pokazywanie mapy, tym którzy jeszcze czekają na start. 

 
INNE 
 
Zastosowanie mają także wszystkie informacje podane wcześniej w biuletynie zawodów.  

 
PARAMETRY TRAS 

 
TRASY K10, M10, Open NIE BĘDĘ WSTĄŻKOWANE !!! 

 
 

FRAGMENTY MAPY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

KATEGORIA Długość 
trasy 

Liczba 
Punktów 

K10, M10, Open 1,7 km 5 pk 

K12, M12 2,3 km 7 pk 

K14, M14 3,0 km 12 pk 

K16/K18, M16/M18 3,5 km 13 pk 

K21+, M21+ 4,2 km 17 pk 



ZASADY BEZPIECZENSTWA I ZMIANY W ORGANIZACJI ZAWODOW 
według zaleceń Polskiego Związku Orientacji Sportowej 

 
 
ZASADY OGÓLNE: 
 
1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien 

regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny 
uczestniczyć w zawodach.  

 
2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:  

1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,  
2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,  
3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub 
kwarantannie,  
4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie 
lub skierowaną do izolacji.  

 
3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw 
sanitarny (płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, 
chusteczki higieniczne).  
 
4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm 
sanitarnych, szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny 
rąk, dystansu fizycznego.  
 
5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora 
zasad, rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego rozgrywania zawodów.  
 
6. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy.  
 
7. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w 
oczekiwaniu na start, sczytanie karty SI po biegu, pobranie wydruku z wynikiem.  
 
8. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać 
sytuacji sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób. 


