
ZORIENTOWANE KOZY 2023 Komunikat techniczny 

Organizator: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach. UWAGA – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

rozgrywania zawodów z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe takie jak: porywisty wiatr, ulewne opady deszczu, śniegu itp. 

Decyzja odnośnie zmiany terminu zostanie opublikowana na stronie Organizatora najpóźniej do piątku 10 marca do godziny 9:00. 

Data: sobota 2023-03-11. 

Centrum zawodów:  Kamieniołom w Kozach 49.8303 ,19.1641 

Ważna informacja: Skracamy czas możliwości zapisania się na nasze zawody. Ostateczny termin upływa 8 marca 2023 o godzinie 

23:59. 

Parking: Wzdłuż drogi leśnej będącej przedłużeniem ulicy Piaskowej w Kozach, początek 49.8337, 19.1583. Wygodny parking 

(również dla busów) znajduje się w centrum Kóz na placu ks. K. Kochaja 1 (odl. ok 2 km) – polecany zwłaszcza ekipom z niestartującym 

kierowcą. 

Biuro zawodów: nie będzie, żadnych zgłoszeń, żadnych zmian; wpisowe należy opłacić przelewem przed zawodami zgodnie 

z informacją w regulaminie, za wyjątkiem zawodników z Czech którzy mogą wpłacić na miejscu . 

Parametry tras: 

Kategorie Długości Przewyższenia Liczba PK Opis 

AK, AM 4,46 km 200 m 19 Zaawansowani biegacze indywidualnie 

BK, BM 3,6 km 186 m 19 Średnio zaawansowani indywidualnie lub parami 

CK, CM 1,7 km 50 m 11 Początkujący biegacze indywidualnie 

R 2,2 km 88 m 13 Zespoły rodzinne 

 

Mapa: Kamieniołom, skala 1:4000, warstwice: co 2m, aktualność: styczeń-luty 2023, autor: Krzysztof Wojarski, wykonana w oparciu 

o materiały LIDAR, mapa bez folii - możliwość pobrania folii na starcie. 

Opisy: na mapach oraz dostępne do pobrania i wydrukowania ze strony organizatora.  

Teren:  nieczynny kamieniołom, zalesiony z fragmentami półotwartymi i otwartymi, miejscami znaczne stromizny oraz ściany skalne 

(PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ), obszary leśne o dobrej lub lekko utrudnionej przebieżności. W wielu miejscach występują strome skarpy 

oznaczone symbolem 106.2 (gruba linia) – SĄ ONE NIE DO PRZEJŚCIA, podobnie jak ściany skalne. Na terenie mapy znajdują się 3 

jeziorka – BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WCHODZENIA NA LÓD.  

Program zawodów:  

11:00 – minuta 0, początek startu tras sportowych 
12:00 – minuta 60, początek startu trasy R 
14:00 – koniec startu 
14:10 – wręczenie medali i dyplomów za miejsca 1-3 w kategoriach sportowych 
 
Potwierdzanie PK: Elektroniczne w systemie SportIdent, bez SIAC. 

Start: przed startem odbiór kart SI dla osób nieposiadających własnych oraz złożenie podpisanych oświadczeń zgodnie 

z regulaminem; 3 boxy startowe: 1. CLEAR, 2. CHECK + SIAC OFF, 3 mapa + folia; na wyjściu z boxu 3-go stacja START. Dojście 

z parkingu 500 – 600 m. 

Wyniki: przy odczycie międzyczasy, wyniki online w trakcie zawodów: https://bielskobialanoca.wordpress.com/wyniki/, po 

zawodach na stronie organizatora www.csw.kozy.pl  oraz na ORIS 

Lista startowa: będzie opublikowana na stronie organizatora od 2022-03-09; informacje, poprawki: Krzysztof Wojarski, 

kwojarski@gmail.com, 500 162802 

Lokalizacja z dojściem na START 
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