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BIULETYN 2
MISTRZOSTWA POLSKI
W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ
BYTOM 26-28 SIERPNIA 2022

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach Programu "Sport dla Wszystkich"

BIULETYN 2
Organizator:
Polski Związek Orientacji Sportowej
Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu
Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów: Maciej Urbaniak
Trasy: Adam Stalka, Maciej Urbaniak, Katarzyna Urbaniak
Kartograf: Adam Stalka
Sędzia główny: Marek Okuń
Kontroler zawodów: Ján Furucz (Słowacja)
Komisja odwoławcza: Zoltán Miháczi, Pavel Ptáček, Jacek Wieszaczewski,
Lokalizacja, data, formuła:
Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane na terenie Bytomia i Tarnowskich Gór w dniach 26-28 Sierpnia
2022. W ramach Mistrzostw zostaną rozegrane trzy oddzielne konkurencje - Sztafeta, PreO oraz TempO.
Sztafeta rozegrana zostanie w formule zakładającej potwierdzenie przez każdą zmianę ⅔ punktów tak aby
sumarycznie sztafeta potwierdziła każdy punkt dwa razy. Dodatkowo poza planem Mistrzostw rozegrana
zostanie konkurencja PreO Sprint. Konkurencje PreO i TempO posiadają również rangę World Ranking
Event. Ponadto zapraszamy również do udziału w imprezie towarzyszącej - marszu na orientację.
Dodatkowe informacje znaleźć można na wydarzeniu na platformie facebook: https://fb.me/e/2Sktb0h3y
Centrum zawodów dla konkurencji PreO i Sztafeta zlokalizowane będzie w budynku OSP Sucha Góra przy
ulicy 9-go Maja 21a w Bytomiu. Centra zawodów dla pozostałych konkurencji (PreO Sprint i TempO)
zlokalizowane będą w terenie. Dojazd będzie możliwy tylko własnym transportem. Więcej informacji naleźć
można na mapie w poniższym linku: https://bit.ly/info_map
Program:
Piątek 26.08:
PREOSPRINT
15:00-18:00 - PreO Sprint - część Speed i PreO Sprint
16:00-23:00 - Impreza towarzysząca - Marsz na Orientację (https://bit.ly/3dRPo5N)
Sobota 27.08:
RELAY (Mistrzostwa Polski)
9:40 - Zamknięcie kwarantanny (Centrum zawodów)
10:00 - Start masowy dla kat. P
10:11 - Start masowy dla pozostałych kategorii
12:20 - Koniec limitu dla wszystkich kategorii
TEMPO (WRE+Mistrzostwa Polski)
14:00-17:30 - Starty TempO
18:30 - Ceremonia medalowa dla konkurencji Sztafety i TempO (Mistrzostwa Polski) oraz PreOSprint Centrum zawodów TempO
Niedziela 28.08
11:00 - 15:00 - Starty PreO (WRE+Mistrzostwa Polski)
16:00 - Ceremonia medalowa dla konkurencji PreO (MP) oraz PreO+Tempo (WRE)
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Zgłoszenia:
- Na wszystkie konkurencje zgłoszenia odbywają się przez formularz google:
PreO; TempO; PreO Sprint: https://forms.gle/ptkJjapefSUZL81dA
Sztafeta: https://forms.gle/ZHYYm7WrAJPaG19h8
- Osoby chcące być klasyfikowane w Rankingu Światowym (PreO i TempO) powinny zgłosić się poprzez
system IOF Eventor. Polskich zawodników obowiązują kwoty wpisowego podane poniżej.
- Medale Mistrzostw Polski we wszystkich trzech konkurencjach (PreO, TempO, Sztafeta) przyznane
zostaną w kategoriach P, O, O20 i O15.
- Przypominamy, że zawodnicy chcący brać udział w oficjalnej klasyfikacji Mistrzostw Polski muszą
posiadać ważną licencję zawodniczą PZOS.
Ostateczny termin zgłoszeń mija 23.08.2022.
Warunkiem ważności zgłoszenia jest dokonanie wpłaty wpisowego, opłata po terminie rośnie o 50%.
Opłaty:
PreO - 40 zł/osoba (rocznik 2007 i młodsi - 20 zł/osoba)
TempO - 40 zł/osoba (rocznik 2007 i młodsi - 20 zł/osoba)
PreO Sprint - 25 zł/osoba (rocznik 2007 i młodsi - 15 zł/osoba)
Sztafeta - 100 zł/zespół (zespół składający się z trójki uczestników rocznik 2007 i młodsi - 60 zł/zespół)
Marsz na Orientację - wg. osobnego regulaminu
Opłaty należy dokonać na numer konta:
52 1090 2590 0000 0001 4897 6996 - odbiorca Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu
W tytule przelewu powinny znajdować się nazwiska zawodników oraz dopisek "MP w OP Bytom 2022".
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić mailowo przed dokonaniem opłaty, podając dane na jakie ma być
wystawiony dokument.
Zero tolerancja:
Ogólna Zero tolerancja wynosi 4 m bez wyjątków. W nawiązaniu
do nowych zaleceń na niektórych punktach wartość ta została
podniesiona do 8 lub 12 metrów. Informacja ta będzie pokazana
w formie dodatkowej kolumny na prawo od tabeli z piktogramami .
Dodatkowo, dalekie punkty mogą posiadać więcej niż jedną flagę
dla podniesienia widoczności.
Mapy i trasy:
Kartograf dla wszystkich map: Adam Stalka.
Budowniczowie dla wszystkich tras: Adam Stalka, Katarzyna Urbaniak, Maciej Urbaniak.
Kontroler tras PreO i TempO: Ján Furucz.
Informacje na temat lokalizacji, sposobu dojazdu i parkowania znajdują się na mapie: https://bit.ly/info_map
PREO SPRINT (Piątek 15:00-18:00) - Speed+Sprint
Mapa: Tarnowskie Góry – Hałda Popłuczkowa – ISSprOM 2019-2, skala: 1 : 3000
Cięcie warstwicowe 2 m, Aktualność marzec- lipiec 2022
Części: część Speed (6 PK) i część PreOSprint (18 PK)
Trasa: Limit czasu - 7+20min (O+J), 10+30min (P); Dystans - 0,1+0,2km; Przewyższenia - 5m
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Klasyfikacja: Decyduje liczba poprawnych odpowiedzi na części PreO a później łączny czas z części
Speed (kara za błąd 120s)
Kategorie: Open (O), Para (P), Junior (J) - wszyscy startujący, zawody lokalne
Uwagi: Przewyższenia w drodze na start to około 20m. W centrum zawodów nie ma dostępu do toalety.
Brak starej mapy.
SZTAFETA (Sobota 9:40 - 12:20)
Mapa: Bytom – Park Grota – ISSprOM 2019-2, skala: 1 : 3000
Cięcie warstwicowe 2 m, Aktualność marzec- lipiec 2022
Części: część PreO (10 z 15 PK dla każdej zmiany) i część TempO (5 zadań)
Trasa: Limit czasu - 129min (O/O20/O15), 140min (P); Dystans - 1,3 km; Przewyższenia - 22 m
Klasyfikacja: Decyduje suma czasu stacji TempO oraz kar za błędy na trasie PreO (60s/błąd)
Kategorie Mistrzostw Polski: Open (O), Para (P), Junior (O20 i O15) - tylko zawodniczy z polskimi
licencjami
Kategorie dla pozostałych: Open (O)
Uwagi: Kwarantanna zlokalizowana jest 200 m od centrum zawodów i zamyka się o 9:40. Dostępna dla
wózków toaleta zlokalizowana będzie w Centrum Zawodów (brak dostępu do toalety w kwarantannie).
Stara mapa: https://bit.ly/3whKoOw
TEMPO (Sobota 14:00 - 17:30)
Mapa: Bytom – Kamieniołomy Lazarówka i Blachówka – ISSprOM 2019-2, skala: 1 : 3000
Cięcie warstwicowe 2 m, Aktualność marzec- lipiec 2022
Trasa: 7 stacji x 5 zadań ; Dystans - 2,6 km; Przewyższenia - 43 m
Klasyfikacja: Decyduje suma czasu na stacjach oraz kar za błędy (30s/błąd; odpowiedź ZERO możliwa)
Kategorie Mistrzostw Polski: Open (O), Para (P), Junior (O20 i O15) - tylko zawodniczy z polskimi
licencjami
Kategorie WRE: Open (O), Para (P), Junior (J) - wszyscy startujący we WRE
Uwagi: Dostępna dla wózków toaleta zlokalizowana będzie w Centrum Zawodów - dostęp dopiero po
ukończeniu trasy TempO. Domyślnie na stacjach obowiązują odpowiedzi ustne. Jeśli uczestnik chce
pokazywać powinien przekazać tą informację obsłudze stacji.
Stara mapa: https://bit.ly/3dIO31e
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PREO
Mapa: Bytom - Suchogórski Labirynt Skalny – ISSprOM 2019-2, skala: 1 : 3000
Cięcie warstwicowe 2 m, Aktualność marzec - lipiec 2022
Trasa: Limit czasu - 102 min (O/O20/O15/J), 140 min (P); Dystans - 0,4 km; Przewyższenie - 7 m
Części: Stacja czasowa 1 (3 zadania) - PreO część 1 (14 PK) - Stacja czasowa 2 (3 zadania)
- PreO część 2 (16 PK)
Klasyfikacja: Decyduje liczba błędów z trasy, w przypadku remisów czas ze stacji czasowych (60s kary,
brak odpowiedzi ZERO)
Kategorie Mistrzostw Polski: Open (O), Para (P), Junior (O20 i O15) - tylko zawodniczy z polskimi
licencjami
Kategorie WRE: Open (O), Para (P), Junior (J) - wszyscy startujący we WRE
Uwagi: Z centrum zawodów na start dojście drogami osiedlowymi ok. 1,5 km. Toaleta dostępna przed i po
starcie w centrum zawodów. Na trasie uczestnicy poruszają się po leśnej ścieżce, miejscami może
występować błoto, zwłaszcza po dużych opadach deszczu.
Stara mapa: https://bit.ly/3whKoOw
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Tereny zakazane:
Tereny zakazane można znaleźć w linku na mapie informacyjnej: https://bit.ly/info_map
Potwierdzanie punktów kontrolnych:
Do potwierdzania punktów podczas PreO i PreO Sprint używany będzie system ToePunch. Dodatkowo,
jako system zapasowy, używane będą karty papierowe. Organizator nie zapewnia perforatorów.
Na Tempo oraz na stacjach czasowych używany będzie system ANT. Na sztafecie używane będą
tradycyjne karty papierowe. Perforatory będą znajdować się na punktach decyzyjnych.
Uwagi końcowe:
Zawody będą rozegrane w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa Covid-19.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dokonując zgłoszenia uczestnicy zgadzają się z postanowieniami biuletynu oraz wyrażą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym, do organizacji zwodów a także wyrażają zgodę
na publikację ich wizerunku w materiałach publikowanych w trakcie i po zakończeniu zawodów.
Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia podczas zawodów.
Kontakt:
orienteering.klub@gmail.com
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Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat:
Prezydent Miasta

Sponsorzy:
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