Kalendarz zawodów orientacji sportowej woj. śląskiego i woj. opolskiego - na rok 2018
Uwzględnione są zawody, w których co najmniej 2/3 trasy pokonuje się na podstawie mapy w skali 1:15000 lub dokładniejszej.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12

termin

2017.12.31-2018.01.07 8 dni - od niedzieli do niedzieli
2018.01.06
sobota
2018.01.17
środa (wieczór)
2018.01.25
czwartek (wieczór)
2018.02.21
środa (wieczór)
sobota
2018.02.24
sobota (wieczór)
2018.03.03
sobota
2018.03.03
sobota
2018.03.17
sobota
2018.03.23
piątek
2018.04.10
wtorek
2018.04.19
czwartek (popołudnie)

13

2018.04.21

14
15
16
17

2018.04.25
2018.05.01
2018.05.17
2018.05.23

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

dzień tygodnia

2018.05.24
2018.05.25
2018.05.26
2018.05.27
2018.06.03
2018.06.14
2018.06.15
2018.06.16
2018.06.17
2018.06.20
2018.07.01

od środy do niedzieli

2018.07.07
2018.07.19
2018.08.16
2018.08.18
2018.09.13

sobota (popołudnie)
czwartek (popołudnie)
czwartek (popołudnie)
sobota
czwartek (popołudnie)
sobota
sobota
niedziela
sobota
niedziela
czwartek (wieczór)
sobota
niedziela
czwartek (wieczór)
czwartek (wieczór)
sobota
niedziela
niedziela
środa (wieczór)
sobota
czwartek (wieczór)
sobota
środa (wieczór)
sobota
piątek (wieczór)
środa (wieczór)

2018.09.16
2018.09.15
2018.09.16
2018.09.20
2018.10.06
2018.10.07
2018.10.18
2018.10.18
2018.10.20
2018.10.21
2018.10.21
2018.10.24
2018.11.10
2018.11.15
2018.11.17
2018.11.26
2018.12.01
2018.12.14
2018.12.19

Noworoczny trening z mapą
Bałwanek Cup
Katowice Wieczorową Porą [5. sezon, trzecie zawody]
Ferie na sportowo
Katowice Wieczorową Porą [5. sezon, czwarte zawody]
L Zimowe Zawody na Orientację

Zorientowane Kozy
Idy marcowe
Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację / 50 Control Points Mass Start Race
Gliwice Biegają z Mapą
Mistrzostwa szkół rejonu Gliwice
CXLV Pobino, XCI Pokino i XXXI Popekspres
Mistrzostwa szkół rejonu Zabrze, Mistrzostwa Zabrza i XXIV Wiosenne
sobota
Zawody w Biegu na Orientację
środa (popołudnie)
Parki i lasy Katowic [sezon 2018, pierwsze zawody]
wtorek świąteczny
Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację / Zawody w BnO V EuroMajówka
czwartek (popołudnie)
CXLVI Pobino, XCII Pokino i XXXII Popekspres
środa (popołudnie)
Parki i lasy Katowic [sezon 2018, drugie zawody]
czwartek (przedpołudnie i / lub Światowy Dzień Biegu na Orientację (Orientacji) / World Orienteering Day 2018 popołudnie)
Cała Polska biega z mapą
czwartek (przedpołudnie)
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Mistrzostwa Polski w Rowerowej JnO
piątek (popołudnie)
sobota
Mistrzostwa Polski i Puchar Najmłodszych w Rowerowej JnO
niedziela
Puchar Polski i Puchar Najmłodszych w Rowerowej JnO
niedziela
VIII KOP - Krzyżanowicki Orienteering Południowy
czwartek (popołudnie)
CXLVII Pobino, XCIII Pokino i XXXIII Popekspres
piątek (popołudnie),
Głuchołazy Cup
sobota
niedziela
środa (popołudnie)
Parki i lasy Katowic [sezon 2018, trzecie zawody]
niedziela
Impreza na orientację

2018.07.04-08

2018.09.15

nazwa

37 Puchar Wawelu
CXLVIII Pobino, XCIV Pokino i XXXIV Popekspres
CXLIX Pobino, XCV Pokino i XXXV Popekspres
Impreza na orientację
CL Pobino, XCVI Pokino i XXXVI Popekspres
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w BnO (kategorie K14 i M14)
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w BnO (kategorie K14 i M14)
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w BnO (kategorie K14 i M14)
Grand Prix Małopolski - III runda
Bielsko-Biała Nocą [piąty sezon, pierwsze zawody]
Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację / Rybino XV
Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację
Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację
Bielsko-Biała Nocą [piąty sezon, drugie zawody]
II Euroregionalne Mistrzostwa Nauczycieli / Grand Prix Lotna [etap 1]
Piter Cup / Grand Prix Lotna [etap 2]
Śladami Legionów
Katowice Wieczorową Porą [6. sezon, pierwsze zawody]
VIII Mistrzostwa Gliwic w Orientacji Precyzyjnej
Bielsko-Biała Nocą [piąty sezon, trzecie zawody]
O podkowę kasztanki Marszałka
Katowice Wieczorową Porą [6. sezon, drugie zawody]
O rózgę Świętego Mikołaja
Bielsko-Biała Nocą [piąty sezon, etap finałowy]
Katowice Wieczorową Porą [6. sezon, trzecie zawody]

Śląska Zimowa Liga Biegu na Orientację / Slezská zimní liga OB.
Euroregionalna Liga Biegu na Orientację - X edycja
zawody biegu na orientację w zachodniej części województwa małopolskiego

typ startu

dyscyplina orient. sportowej

dystans

teren

organizator

miejsce zawodów

indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie

bieg na orientację
bieg na orientację
nocny bieg na orientację
nocny bieg na orientację
nocny bieg na orientację
bieg na orientację
nocna orientacja precyzyjna
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację

dowolny
krótki
krótki lub średni
krótki
krótki lub średni
krótki i średni
średni
sprinterski
krótki
długi
sprinterski

górski
leśny
miejsko-leśny
osiedlowy
miejski
leśny + skały
osiedlowo-leśny
parkowo-miejski
miejsko-leśny
leśny
parkowy

"Bielsko-Biała Orienteering -Team" - Bielsko-Biała
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice

Bielsko-Biała
Zdzieszowice
Katowice
Zdzieszowice
Katowice

bno.; rower. jno.; or. prec.

krótki lub średni

indywidualnie

bieg na orientację

średni

indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie

bieg na orientację
bieg na orientację
bno.; rower. jno.; or. prec.
bieg na orientację

indywidualnie
indywidualnie
sztafety mix
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
sztafety
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie
?
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie
indywidualnie i zespołowo
indywidualnie i zespołowo

RTZ, współCTZ czynnik

Euroliga

GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele

Góra Świętej Anny

leśny

Kozy
Zdzieszowice
Czyżowice
Gliwice
Gliwice
Gliwice

leśny

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 i SZS - Zabrze

Zabrze

krótki lub średni
sprinterski
krótki lub średni
krótki lub średni

miejsko-leśny
leśny i górski
leśny
miejsko-leśny

Katowice
Goleszów
Tarnowskie Góry
Katowice

bieg na orientację

sprinterski lub krótki

parkowy

bieg na orientację
rowerowa jazda na orientację
rowerowa jazda na orientację
rowerowa jazda na orientację
bieg na orientację
bno.; rower. jno.; or. prec.
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację

leśny
parkowo-leśny
podmiejski
leśny
parkowy
leśny
parkowy

?
leśny
leśny
?
leśny
?
?
?
leśny + skały
leśny + skały
miejski
leśno-parkowy
leśny

dla rejonu z woj. śląskim: WKS "Wawel" - Kraków;
dla rejonu z woj. opolskim: ?

2 x bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację

krótki lub średni
sprint
sprinterski + średni
klasyczny
sprinterski
krótki lub średni
krótki
klasyczny
średni
krótki lub średni
?
klasyczny (1, 2 i 5)
i średni (2 i 3), sprint
(dodatkowy)
średni
krótki lub średni
krótki lub średni
?
krótki lub średni
klasyczny
sprinterski
?
średni i sprinterski
klasyczny
sprinterski
średni
klasyczny

Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
Fundacja "Pro Vitae" - Dębowiec i UKS "Sparta" - Czyżowice
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
UKS "Kometa" - Gliwice,
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
Śląski Związek Orientacji Sportowej
UKS "Kometa" - Gliwice

nocny bieg na orientację

sprinterski

podmiejski i leśny

"Bielsko-Biała Orienteering -Team" - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

+

bieg na orientację
bieg na orientację
bieg na orientację
nocny bieg na orientację
orientacja precyzyjna
nocny bieg na orientację
bieg na orientację
nocny bieg na orientację
bieg na orientację
nocny bieg na orientację
nocny bieg na orientację

sprint
krótki
?
krótki lub średni
trasa klasyczna
sprinterski
krótki
krótki lub średni
krótki
sprinterski
krótki lub średni

?
?
?
miejsko-leśny
wiejski i leśny
podmiejski i leśny
?
miejski
?
staromiejski
miejski

LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
Fundacja "Pro Vitae" - Dębowiec
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
UKS Kometa" i GKT "Cyrkino" Gliwice
"Bielsko-Biała Orienteering -Team" - Bielsko-Biała
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
"Bielsko-Biała Orienteering -Team" - Bielsko-Biała
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice

Krapkowice lub Góra św. Anny
Krapkowice lub Góra św. Anny
Cieszyn
Katowice
powiat gliwicki
Bielsko-Biała
Zdzieszowice
Katowice
Zdzieszowice
Bielsko-Biała
Katowice

+
+

5+1 x bieg na orientację
orientacja precyzyjna
bno.; rower. jno.; or. prec.
bno.; rower. jno.; or. prec.
bieg na orientację
bno.; rower. jno.; or. prec.
bieg na orientację

leśny
miejsko-leśny
?
leśny + skały

Krzysztof Masny - Owsiszcze
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele
HKS "Azymut" - Mochy i OOB TJ Zlaté Hory (CZ)
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport" - Katowice
Fundacja "Pro Vitae" - Dębowiec
WKS "Wawel" - Kraków
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele
Fundacja "Pro Vitae" - Dębowiec
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele

WKS "Wawel" - Kraków
"Bielsko-Biała Orienteering -Team" - Bielsko-Biała
UKS "Reflex" - Rybnik
UKS "Sparta" - Czyżowice

Zdzieszo
rekreacyjna,
wicka
treningowa,
Liga
popularyz.
Zimowa

+ (3)

Stowarzyszenie "ProActive Team" - Bielsko-Biała
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna" - Zdzieszowice
UKS "Sparta" - Czyżowice
UKS "Kometa" - Gliwice
SZS i UKS "Kometa" - Gliwice
GKT "Cyrkino" z Gliwic i przyjaciele

LUKS "Azymek" - Zdzieszowice

Śląska
Zimowa
Liga

+ (7)
+ (4)
+
RTZ

0,8
0,7

+ (9)

+

+
+
+
+
+

Gliwice, Zdzieszowice
Jastrzębie-Zdrój
Gliwice
Krapkowice
Góra Świętej Anny
Tworków
Mikołów
Głuchołazy
Zlaté Hory (CZ)
Głuchołazy
Katowice
Brenna
Podlesice, Mirów, Bobolice
Bobolice
Ziemięcice
Knurów
Ustroń
Zabrze
Rabka-Zdrój (dla zawodników
woj. śląskiego); ??? (dla
zawodników woj. opolskiego)
Mirów
Podlesice
Bielsko-Biała
Rudy
Czyżowice

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CTZ
CTZ
+

CTZ

+
+

+
+
+

CTZ

+
+
+
+
?

+
+
+

+

+

+

+ (1)
+ (2)
?

27.01 (CZ), 3.03, 10.03 (CZ), 17.03; brak danych o zawodach jesiennych
7.04, (CZ), 28.04 (CZ), 29.04 (CZ), 1.05 (PL), 5.05 (CZ), 6.05 (CZ), 12.05 (CZ), 3.06 (PL), 16.06 (CZ), 20.09 (PL), 22.09 (CZ, 2xbno), 6.10 (PL), 7.10 (PL), 18.10 (PL), 20.10 (PL) i 21.10 (PL)
Kraków City Race - Rozgrzewka - etapy 29-34: 23.03, 19.04, 23.05, 7.06, 22.11 i 6.12 (w Krakowie); Grand Prix Małopolski w Biegu na Orientację - 24-25.03, 26-27.05 i 15-16.09; Mistrzostwa Małopolski w Biegu na Orientację 6-7.10;
XVI Grand Prix Chrzanowa w Biegu na Orientację - popołudnia 18.04, 9.05, 23.05, 13.06, 12.09 i 26.09.
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKSOS) - zawody wiosennego rankingu
1 (nr zawodów rankingu) - 7.04 (+mistrz. sprint.); 2+3 - 14.04; 4 - 28.04 (+Euroliga); 5 - 29.04 (+Euroliga); 6 - 5.05; 7 - 12.05 (+mistrz. krotkodyst.); 8+9 - 19.05
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKSOS) - zawody jesiennego rankingu
1 (nr zawodów rankingu) - 2.06 (+mistrz. dyst. klasyczny); 2+3 - 8-9.09; 4+5 - 22.09; 6 - 6.10; 7 - 20.10
Mistrzostwa Polski (MP), Mistrzostwa Polski Masters (MPM) i Klubowe Mistrzostwa Polski (KMP) w biegu na orientację
8.04 (MP i MPM), 18-20.05 (KMP), 3-4.06 (MP i MPM), 1-3.06 (Puchar Najmłodszych), 9-10.06 (MP i MPM), 7-9.09 (KMP), 22-23.09 (MP i MPM), 13-14.10 (MP i MPM)
Mistrzostwa Polski (MP) i Klubowe Mistrzostwa Polski (KMP) w rowerowej jeździe na orientację
21-22.04 (MP i KMP), 25.05 (MP), 26-27.05 (MP i Puchar Najmłodszych), 31.05-3.06 (MP), 15-16.09 (MP i KMP)
Mistrzostwa Polski (MP) w orientacji precyzyjnej
Pre-O: 7.04; Temp-O: 20-21.07
Katowice
Śląski Związek Orientacji Sportowej
--Mapy obszarów treningowych ze stałymi punktami kontrolnymi:
Bielsko-Biała
"Bielsko-Biała Orienteering -Team"
www.bielskobialanoca.pl
Brynek (woj. śląskie) (bno. i rower. jno.)
http://www.brynek.katowice.lasy.gov.pl/orienteering-w-brynku#.WJZBw39fPFD
Bielsko-Biała
Stowarzyszenie "ProActive Team"
http://www.teamproactive.pl/
Gliwice - Park Chrobrego (woj. śląskie) (bno.)
https://www.facebook.com/503863729741608/posts/530563680404946/
Częstochowa
Miasto Sportu
biuro@miastosportu.pl
Gliwice - Las Żorek (woj. śląskie) (bno.)
https://pl-pl.facebook.com/503863729741608/posts/530564807071500
Czyżowice
UKS "Sparta"
uks-sparta.org
powiat chrzanowski (trzy tereny; woj. małopolskie) (bno.)
http://www.powiat-chrzanowski.pl/sport-i-turystyka/zielone-punkty-kontrolne.html
Dąbrowa Górnicza
?
krystyna.nejno@interia.pl
Olkusz (woj. małopolskie) (bno.)
http://www.olkusz.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/ISbZOMKhUNeT/content/zielony-punkt-konrolny
Dębowiec
Fundacja "Pro Vitae"
https://www.facebook.com/ImprezynaOrientacjeSCI
Czarnocin, Lichynia (woj. opolskie) (rower. jno.)
http://orienteering.lesnica.pl/8/strona-glowna.html
Gliwice
UKS "Kometa"
https://www.facebook.com/ukskometagliwice
Góra św. Anny, Leśnica (woj. opolskie) (rower. jno.)
http://orienteering.lesnica.pl/8/strona-glowna.html
Gliwice
Pobino, Pokino i Popekspres
http://tinylink.pl/pobpokpop-inomapa oraz cyrkino.gliwice.pttk.pl
Raszowa park wiejski (woj. opolskie) (bno.)
http://orienteering.lesnica.pl/8/strona-glowna.html
Jastrzebie-Zdrój
UKS "ZSZ-Jedynka"
http://www.euroliga.mastela.pl
Tułowice (woj. opolskie) (bno., rower. jno.)
http://www.tulowice.katowice.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny#.WM8EEaJFdPb
Katowice
Stow. Sportowe "Silesia Adventure Sport"
www.rajdkatowice.pl
Kozy
Centrum Sportowo-Widowiskowe
http://www.csw.kozy.pl/aktualnosci/art-przedwiosenny-bieg-na-orientacje,79
gmina Krzyżanowice
Krzyżanowicki Orienteering Południowy
www.kop.dl.pl
bno. - bieg na orientację
Mikołów
UKS "Trójka"
ukstrojkamikolow.cba.pl
rower. jno. - rowerowa jazda na orientację
Rybnik
UKS "Reflex"
?
or. prec. - orientacja precyzyjna
Zabrze
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
www.opp3zabrze.cba.pl
Zdzieszowice
LUKS "Azymek" i UKS "Lotna"
https://www.facebook.com/ zlzbno2014
CZ i PL
Śląska Zimowa Liga Biegu na Orientację / Slezská zimní liga OB.
http://www.msksos.cz/index.php?menu=4&submenu=20&action=race&rid=51
Polska
Cała Polska biega z mapą
www.biegajzmapa.pl
CZ i PL
Euroregionalna Liga Biegu na Orientację
http://www.euroliga.mastela.pl/kalendarz; http://euroliga.eu; https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4591
woj. śląskie i opolskie lokalizacja centrów zawodów orientacji sportowej
http://goo.gl/maps/kUL8t
Polska i okolica
galeria zdjęć z różnych zawodów na orientację
http://infoino.rajce.idnes.cz
wersja 1.0 [4.04.2018]

+
+
+
+
+
+

