
                                   Komunikat techniczny 
 

ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ 
„ORIENT-OLSZTYN 2023 - zima” 

1 runda Mistrzostw Warmii i Mazur 2023 roku. 
 
TERMIN: 25.02.2023 r.(sobota). 
PROGRAM ZAWODÓW: 
9:15 – 10.30  Centrum zawodów i praca biura zawodów w sali gimnastycznej szkoły samochodowej 
(Olsztyn, ul. Jana Kasprowicza 7  (Google Maps, WGS84:  53.7875713N, 20.4799016E ). 
- przyjmowanie wpisowego, 
- wydawanie chipów, 
- wydawanie opisów punktów kontrolnych (piktogramów), które też będą nadrukowane na mapach. 
11:00 - godzina „00” start pierwszych zawodników. Przedstart (boks startowy z mapami) 
umiejscowiony w strefie startu.  
Interwał startowy – co 2 minuty. 
LIMIT CZASU (max czas pobytu na trasie od momentu indywidualnego startu do mety) – 130 min. 
Od 11:30 – odczytywanie chipów, zawodników którzy ukończyli bieg – w biurze zawodów. 
Od 13.45 -  podsumowanie zawodów, wręczenie dyplomów. 
SCHEMAT DOMARSZU DO STARTU: 
Dojście do startu 1,2 km (patrz mapka). 
Można rozgrzewać się w strefie startu, po lewej i prawej stronie. 

 
 
 
 



ORGANIZACJA MIEJSCA STARTU: 
Przed wejściem do pierwszego boksu należy wyczyścić chipa (stacja CLEAR). W pierwszym 
boksie następuje sprawdzenie karty SI i jego numeru (potwierdzenie w stacji CHECK). W drugim boksie 
– czekamy jedną minutę. W trzecim boksie pobieramy mapę, sprawdzamy kategorię i na sygnał 
rozpoczynamy rywalizację. Właściwy start jest oznaczony na mapie znakiem trójkątu, a w terenie 
lampionem 
 i napisem START.   
META: 
Z ostatniego punktu (nr 100) dobieg do mety ok. 140 m wzdłuż ścieżki pod górę. Przekroczenie linii 
mety (stacja FINISH) także potwierdzamy chipem zatrzymując czas biegu. Z mety do sali gimnastycznej  
jest ok. 300 m. 
MAPA i TEREN ZAWODÓW: 
Mapa: LIKUSY, skala 1:10000, e – 2,5 m, aktualizowana w styczniu 2023 r. 
Mapy ofoliowane. Mapa obejmuje fragment Olsztyńskiego Lasu Miejskiego– terenu rekreacyjnego 
położonego w północnej części miasta Olsztyn. Główną funkcją lasu jest wypoczynek i rekreacja, 
znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody. Przez obszar lasu przebiegają  szlaki turystyczne. Wytyczono 
także drogi rowerowe oraz ścieżki spacerowe. Las w dużych fragmentach dobrze przebieżny. W 
ostatnich latach wiatry poczyniły sporo szkód. Stąd pozostałości po wywróconych drzewach. Na terenie 
lasu znajduje się wiele małych, okresowych zbiorników wodnych, dołów, dołków, suchych rowów. 
Wszystkie trasy można pokonać tzw „suchą nogą”. Przez las przepływa rzeka Łyna, którą przekraczamy 
po moście drogowo-pieszym (zw. Mostem Smętka).  
Uwaga : 
Prosimy o zachowanie ostrożności zarówno w lesie jak i podczas ulicznego przemarszu na miejsce 
startu. 
UWAGI TECHNICZNE: 
Limit czasu – 130 minut. 
Opisy PK – na mapach i do pobrania w biurze zawodów.  
Czyszczenie chipów – przed boksami startowymi, stojak „CLEAR”. 
Format mapy – standardowy A4, mapa ofoliowana z opisami. 
Wyposażenie PK – stojak (stacja SI i perforator) plus lampion kolorowy przestrzenny. 
UWAGI KOŃCOWE: 
- zawody nie mają charakteru komercyjnego (wszystkie koszty w oparciu o wpisowe), 
- apteczka medyczna dostępna w centrum zawodów, 
- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego zawodników, udział w imprezie 
dobrowolny i na własną odpowiedzialność; 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, 
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zawodów, udział w imprezie 
jest równoznaczny z akceptacją postanowień zawartych w biuletynie (komunikacie) oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową (relacje z zawodów, 
wyniki, protokół z zawodów). 
 
 
 

ORGANIZATORZY  
 
 
 



 PARAMETRY TRAS 25.02.2023r. 

KATEGORIA Długość (km) Ilość punktów kontr. 
KM/10  2,6  9  
KM12 2,9 12 
KM14 3,0 12 
KM16 3,4 14 
KM18 4,5 16 
KM20 5,6 20 
KM21 6,9 25 
KM35/40 5,1 19 
KM45/50 4,8 17 
KM55/60 4,6 16 
K65+ 3,5 16 
M65/70 4,7 15 
M75+ 2,9 13 
OPEN R 3,1 13 


