
MISTRZOSTWA POLSKI,  
MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW,  

PUCHAR NAJMŁODSZYCH 
i KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

oraz MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W ROWEROWEJ JEŹDZIE NA ORIENTACJĘ  

22-23 maja 2021 r. – Rudy Brantołka  

Biuletyn nr 2 

Organizatorzy: Polski Związek Orientacji Sportowej oraz Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach. 

Czas, rodzaj, dystans:  

22.05.2021 (sobota), dystans sprinterski, początek startu o godzinie 12:00, 

zawody indywidualne - Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów, Puchar Najmłodszych  

i Klubowe Mistrzostwa Polski – w Rowerowej Jeździe na Orientację 

22.05.2021 (sobota), dystans klasyczny dla kategorii K12, K14, M12 i M14, a dla pozostałych średni, 

początek startu o godzinie 15:30, 

zawody indywidualne - Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów, Puchar Najmłodszych  

i Klubowe Mistrzostwa Polski – w Rowerowej Jeździe na Orientację 

23.05.2021 (niedziela), dystans klasyczny, początek startu o godzi 11:00, 

zawody indywidualne - Puchar Najmłodszych, Klubowe Mistrzostwa Polski – w Rowerowej Jeździe 

na Orientację oraz Mistrzostwa Województwa Śląskiego w RJnO. 

Centrum zawodów: parking leśny Rudy Brantołka (gmina Kuźnia Raciborska, woj. śląskie),  

GPS 50.2048425N, 18.4407253E / 50°12'17.433"N, 18°26'26.611"E; ogólna mapa z zaznaczoną 

lokalizacją parkingu jest dostępna pod adresem https://pl.mapy.cz/s/cejumarota.  

Centrum czynne w sobotę 21 maja od godziny 10 do 18.45 oraz w niedzielę 22 maja od godziny 9 do 

zakończenia zawodów. 

Parkowanie samochodów: centrum zawodów wyłączone jest z parkowania uczestników zawodów. 

Zalecany parking znajduje się w centrum Rud, naprzeciw zabytkowego zespołu poklasztornego (1,4 km 

od centrum zawodów) – GPS 50.1962028N, 18.4447781E / 50°11'46.330"N, 18°26'41.201"E 

(https://pl.mapy.cz/s/poburusezu). Z tego parkingu do centrum zawodów dojazd jest początkowo 

w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż żółtego turystycznego szlaku pieszego, ulicami Cystersów 

i Jana III Sobieskiego (do końca). 

Uprawnieni do startu:  

- prawo uczestnictwa mają osoby posiadające licencję zawodniczą PZOS, startujący  

- w Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację w kategoriach K-17, K-20, K-21 oraz  

M-17, M-20, M-21, 

- w Mistrzostwach Polski Weteranów w Rowerowej Jeździe na Orientację w kategoriach od K-40  

i M-40 do K-70 i K70, 

- w Klubowych Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację w kategoriach od K-12  

i M-12 do K-70 i M-70, 

- prawo uczestnictwa w Pucharze Najmłodszych w Rowerowej Jeździe na Orientację mają wszyscy 

zawodnicy (zawody otwarte), startujący w kategoriach K-12, K-14, M-12 i M-14, 

- prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Województwa Śląskiego w Rowerowej Jeździe na Orientację 

mają wszyscy zawodnicy (zawody otwarte), startujący w kategoriach od K-12 do K-70 i od M-12 do M-70. 

Kategorie (nie zastosowano łączenia kategorii wiekowych):  

- kobiece K-12, K-14, K-17, K-20, K-21, K-40, K-45, K-50, K-55, K-60, K-65, K-70 

- męskie M-12, M-14, M-17, M-20, M-21, M-40, M-45, M-50, M-55, M-60, M-65, M-70. 

https://pl.mapy.cz/s/cejumarota
https://pl.mapy.cz/s/poburusezu


Mapy i teren: trzy nowe mapy sporządzone według norm ISMTBOM IOF z 2010 r. 

- „Przerycie” (2021-014-2731 ŚLS), 1:7500, cięcie warstwicowe co 5 m – dystans sprinterski, format A4, 

- „Dziewicze Groby” (2021-015-2732-ŚLS, część północna, format A4), 1:10000, cięcie warstwicowe  

co 5 m – dystans średni,  

- „Dziewicze Groby” (2021-015-2732-ŚLS, całość, format A3), 1:10000, cięcie warstwicowe co 5 m – 

dystans klasyczny.  

Mapy w 2020 r. opracowali terenowo i kartograficznie Jan Zdanowicz i Ireneusz Towarek, z aktualizacją 

na przełomie zimy i wiosny 2021 r.   

Charakter terenu i dróg – teren leśny z pagórkami, drogi gruntowe o różnym stanie nawierzchni (czasami 

wśród traw lub jagodzin) i miejscami o dużym nachyleniu.  

Fragmenty mapy:  

                  

Wpisowe: 

- kierownicy ekip przy pobieraniu materiałów startowych będą proszeni o pokazanie dowodu wpłaty 

wpisowego, 

- za każdy start w sobotę – 

 40 złotych w kategoriach od K-21 i M-21 do K-70 i M-70,  

 30 złotych w kategoriach K-17, K-20, M-17 i M-20,  

 15 złotych w kategoriach K-12, K-14, M-12 i M-14, 

- za start w niedzielę –  

 30 złotych w kategoriach od K-21 i M-21 do K-70 i M-70,  

 20 złotych w kategoriach K-17, K-20, M-17 i M-20,  

 10 złotych w kategoriach K-12, K-14, M-12 i M-14, 

należało wpłacać tylko i wyłącznie na konto Śląskiego Związku Orientacji Sportowej w Katowicach 

85 2030 0045 1110 0000 0260 9330, do 17 maja 2021.  

Zakwaterowanie i wyżywienie: organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia. 

W okolicy znajduje się ośrodek wczasowy oraz są kwatery prywatne.  

Potwierdzanie punktów kontrolnych: z użyciem kart pamięci (czipów) SPORTident. Puszki punktów 

kontrolnych będą potwierdzać także w technologii SIAC, z zasięgiem do 30 cm.  

Dojazdy do startu i z mety: z centrum zawodów do wszystkich startów dojazd jest leśną drogą asfaltową 

w kierunku północno-zachodnim, a powrót z met tą sama drogą, ale w przeciwnym kierunku. Należy 

zachować ostrożność, zwłaszcza na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Droga wyłączona jest z ruchu 

samochodowego (z wyjątkami), ale dość często pojawiają się na niej samochody. Po drodze prowadzi 

ścieżka rowerowa, mocno wykorzystywana. 

Odległości  - jazda sprinterska: centrum - start 750 m, meta - centrum 1600 m, 

  - jazda dystans średni: centrum - start 2200 m,  meta - centrum 1600 m, 

  - jazda dystans klasyczny: centrum - start 2200 m, meta - centrum 750 m, 

  - trasa dojazdu wyznakowana będzie czerwono-białymi wstążkami. 

Parametry tras (długości według wariantów budowniczych tras): 

- dystans sprinterski (limit czasu 60 minut, dojazd do startu mapowego 0 m) 

K12, M12                             7 p.k.    dł.   3600 m 

K14, K60, M14                   7 p.k.    dł.   4700 m 



K17, K50, M70               12 p.k.    dł.   6300 m 

K20, M17                      14 p.k.    dł.   7000 m 

K21, M50, M55               15 p.k.    dł.   8200 m 

K40, K45, M60, M65          14 p.k.    dł.   6700 m 

M20, M40, M45                15 p.k.    dł. 10200 m     

M21                               17 p.k.    dł. 10900 m, 

- dystans średni (dla najmłodszych klasyczny) (limit czasu 120 minut, dojazd do startu mapowego 170 m) 

K12, M12                         8 p.k.    dł.   5800 m 

K14, K60, M14               7 p.k.    dł.   7800 m 

K17, K50, M70            10 p.k.    dł. 11400 m 

K20, M17                     12 p.k.    dł. 14400 m   

K21, M50, M55            13 p.k.    dł. 16800 m 

K40, K45, M60, M65           11 p.k.    dł. 12300 m 

M20, M40, M45            16 p.k.    dł. 18500 m 

M21                              17 p.k.    dł. 19500 m,      

 - dystans klasyczny (limit czasu 180 minut, dojazd do startu mapowego 170 m) 

 K12, M12                       5 p.k.    dł.   5200 m      

 K14, K60, M14               8 p.k.    dł.   7950 m 

 K17, K50, M70         10 p.k.    dł. 12100 m 

 K20, M17                 16 p.k.    dł. 21900 m 

 K21, M50, M55            17 p.k.    dł. 23800 m 

 K40, K45, M60, M65    14 p.k.    dł. 15600 m 

 M20, M40, M45            20 p.k.    dł. 28500 m 

 M21                           21 p.k.    dł. 34000 m.   

W centrum zawodów będą: 

- biuro zawodów 

- namiot do przechowania ubiorów i przebierania się, uwaga! nie ma możliwości rozbicia dużych  namiotów 

klubowych.  

- stanowisko odczytania kart pamięci (czipów) SPORTident, uwaga! po każdej jeździe odczyty kart 

zakończone zostaną 40 minut po upływie limitu czasu ostatniego startującego zawodnika 

- pomoc medyczna 

- toaleta, uwaga! nie będzie toalet w rejonie startów i met. 

Rozgrzewka w rejonie startów: możliwa jest po przeciwnej stronie drogi dojazdowej. 

Odkażanie: punkty dezynfekcji znajdować się będą w strefie startu i mety każdego etapu oraz w centrum 

zawodów. 

Podsumowanie jazd: w centrum zawodów, w sobotę ok. godziny 18.30, w niedzielę ok. godziny 14.00. 

W każdej kategorii i w każdym dystansie wręczone zostaną medale i dyplomy za zajęcie miejsca od 1 

do 3, a w kategoriach K12, k14, M12 i M14 dodatkowo dyplomy za miejsca od 4 do 6. 

Ubezpieczenie: zawody są ubezpieczone. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez zawodników. 

Główne osoby funkcyjne: kierownik zawodów - Marcin Markowski, 

sędzia główny – Andrzej Wysocki, 

kierownicy  startu – Wacław Czerkawski, mety – Jolanta Wysocka, 

budowniczy tras – Ireneusz Towarek i Jan Zdanowicz, 

obsługa SPORTident – Adrian Król. 

Informacje i kontakt z organizatorem: 

- na stronie www.orienteering.waw.pl; tam też umieszczone zostaną listy startowe, 

- telefonicznie z Janem Zdanowiczem – 792466542.  

http://www.orienteering.waw.pl/


RAZEM ZADBAJMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO 

POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU  
Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami na czas epidemii 

COVID-19 w Polsce.  

1. ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAWODACH:  

a. Praca biura zawodów ograniczona będzie tylko do wydawania pakietów startowych dla 

niepodzielonych ekip klubów i odbierania oświadczeń od kierowników tych ekip.  

b. Każdy z zawodników powinien posiadać wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie 

zdrowia). Oświadczenie to, oraz od osób niepełnoletnie oświadczenie podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego trener/opiekun ekipy składa w biurze zawodów. Teksty oświadczeń 

są na końcu niniejszego biuletynu. 

c. Wpisowe należy wpłacać tylko i wyłącznie na konto. 

d. Faktury za wpisowe znajdować się będą w pakietach startowych, szczegóły faktur należy 

ustalać mailowo.  

e. Pozostałe sprawy należy ustalać z kierownikiem zawodów telefonicznie. Podczas zawodów 

nie będzie możliwości startu poza konkurencją.  

f. Centrum zawodów ograniczone będzie tylko do strefy startu i mety.  

g. Wszyscy przebywający w wyżej wymienionych strefach zobowiązani są do zakrywania ust 

i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. 

h. Punkty dezynfekcji znajdować się będą w strefie startu i mety każdego etapu oraz w centrum 

zawodów. Zawodnik przed wejściem do boksów startowych i po zakończeniu jazdy ma 

obowiązek zdezynfekować ręce.  

i. Zespół organizatorów wyposażony będzie w środki ochrony osobistej w celu zapewnienia 

zawodnikom bezpieczeństwa.  

2. Za przestrzeganie powyższych wytycznych przez członków ekip odpowiedzialni są trenerzy 

i opiekunowie.  

3. Uczestników i organizatorów obowiązywać będą zasady sanitarno-epidemiologiczne ogłaszane 

w Dzienniku Ustaw, aktualne w dniach zawodów (http://isip.sejm.gov.pl). 

  



ZAŁĄCZNIK – Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej  

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka:)  

………………………………………………………… 
oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie wystąpiły u niego żadne niepokojące 

objawy chorobowe typu: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz że według mojej 

wiedzy nie miało ono styczności z osobami, które wykazywały objawy SARS COV-2 

lub odbywały kwarantannę. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury 

mojego dziecka w okresie udziału w wydarzeniu sportowym łączącym Puchar 

Najmłodszych, Mistrzostwa Polski i Klubowe Mistrzostwach Polski w Rowerowej 

Jeździe na Orientację oraz Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Rowerowej 

Jeździe na Orientację, odbywającym się w dniach 22 i 23 maja 2021 roku. 

(miejscowość i data) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

ZAŁĄCZNIK – Oświadczenie dla osoby pełnoletniej 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)  

………………………………………………………… 
oświadczam, że jestem zdrowy i nie wystąpiły u mnie żadne niepokojące objawy 

chorobowe typu: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz że nie miałem styczności 

z osobami, które wykazywały objawy SARS COV-2 lub odbywały kwarantannę.  

Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury w okresie udziału 

w wydarzeniu sportowym łączącym Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski 

Weteranów i Klubowe Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację oraz 

Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Rowerowej Jeździe na Orientację, 

odbywającym się w dniach 22 i 23 maja 2021 roku.  

(miejscowość i data) (podpis osoby składającej oświadczenie) 


