KU AZS WAT
REGULAMIN
Mistrzostw Okręgu Warszawsko – Mazowieckiego w Orientacji Precyzyjnej

Organizator:
Sekcja Orientacji Sportowej KU AZS WAT, www.orientujsienawat.pl
Zespół organizacyjny:
Sędzia główny – Ryszard Chachurski (e-mail: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl)
Budowniczy tras – Ryszard Chachurski
Kierownik zawodów: Jacek Kijewski
Forma zawodów:
Dzienne zawody indywidualne w Orientacji Precyzyjnej w konkurencji PreO.
Termin:
15 czerwca 2014
Program zawodów:
09:30-10:00 - praca biura zawodów
10:00 – start pierwszego zawodnika
14:00 – zakończenie zawodów
Biuro zawodów:
Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908
Warszawa 49 (N: 52o15’36,32”, E: 20o53’36,32”), dojazd - autobusy nr 122, 154 (przystanek N/Ż
Kocjana), nr 149,320 (przystanek N/Ż Kartezjusza), tramwaj nr 20 (przystanek Kocjana) lub
transport własny - parking dla samochodów osobowych lub busów wzdłuż ulicy Kartezjusza.
Centrum zawodów:
Na terenie Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej
Start i meta:
W centrum zawodów.
Potwierdzanie PK:
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych i perforatorów.
Opisy punktów kontrolnych:
Wyłącznie wydrukowane na mapach.
Mapa:
„Poligon WAT”, skala 1:4000, e=2,5 m, autor: Maciej Gędziorowski, aktualność: czerwiec 2014,
format mapy: A4, 210x297 mm.
Teren:
Płaski, o gęstej sieci dróg i ścieżek, z bogatą mikrorzeźbą, w części zalesionej - o utrudnionej
widoczności, w części niezalesionej – o bardzo dobrej widoczności.
Trasy:
O długości ok. 1800 m, 15 punktów kontrolnych + 2 punkty z pomiarem czasu podejmowania
decyzji. Dokładna długość trasy zostanie podana w komunikacie technicznym.
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Start:
Interwałowy. Zawodnicy będą oczekiwać na start w specjalnie wydzielonej strefie.
Limit czasu:
Ok. 100 minut – dokładny limit czasu zostanie podany w komunikacie technicznym.
Kategorie:
- osoby z dysfunkcjami narządów ruchu – Para Młodzik (osoby urodzone w roku 2000 i młodsze),
Para (osoby urodzone w roku 1999 i starsze)
– Open Młodzik (osoby urodzone w roku 2000 i młodsze), Open (osoby urodzone w roku 1999
i starsze).
Zgłoszenia:
Do 8 czerwca 2014 do 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS www.zielonysport.pl
(sposób preferowany) lub pocztą elektroniczną na adres Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl
(zgłoszenie jest ważne wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia).
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, klub (dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach),
rok urodzenia, kategorię, numer licencji (dla zawodników zarejestrowanych w PZOS).
Opłaty:
0 zł – dla zawodników kategorii Para Młodzik i Para z licencjami PZOS
5 zł - dla zawodników kategorii Para Młodzik i Para bez licencji PZOS oraz dla zawodników kategorii
Open Młodzik z licencją PZOS
10 zł - dla zawodników kategorii Open Młodzik bez licencji PZOS oraz zawodników kategorii Open
z licencją PZOS
15 zł - dla zawodników kategorii Open bez licencji PZOS
Klasyfikacja:
Indywidualna w kategoriach Para Młodzik, Para, Open Młodzik, Open. Do klasyfikacji w kategoriach
Open i Open Młodzik zaliczani są także zawodnicy startujący w kategoriach Para.
Nagrody:
Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej z kategorii, drobne upominki dla zwycięzców.
Świadczenia:
Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:
- na starcie - mapę z zaznaczoną trasą,
- na mecie - napój,
- pomiar czasu na punktach z pomiarem czasu, pomiar całkowitego czasu pokonania trasy
i sprawdzenie poprawności pokonania trasy,
- dostęp do toalet UWAGA! Na terenie centrum zawodów nie ma specjalnych toalet
bezbarierowych, niemniej jest podjazd umożliwiający wjazd do budynku i ewentualnie
skorzystanie ze znajdujących się tam standardowych toalet.
Pozostałe informacje
Listy startowe:
Listy startowe oraz wykaz numerów startowych sztafet zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.orientujsienawat.pl nie później niż 13 czerwca.
Wyniki:
Wyniki będą publikowane na w centrum zawodów oraz po zawodach na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl. W strefie mety zostanie opublikowana mapa prezentująca ustawienie
wszystkich lampionów ze wskazaniem z prawidłowych odpowiedzi. Po zawodach mapa taka
zostanie także zamieszczona na stronie internetowej.
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Inne:
1. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił
nie ukończyć trasy.
3. Zawodnicy podczas przebywania na trasie nie mogą się kontaktować między sobą oraz
zawodnikami, którzy trasę ukończyli lub jeszcze nie wystartowali. Zawodnicy, którzy
ukończyli trasę nie mogą się kontaktować z zawodnikami, którzy jeszcze nie wystartowali.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
5. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
6. Bieżące informacje na temat zawodów będą publikowane na stronie internetowej

www.orientujsienawat.pl .
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia teoretycznego
dla zainteresowanych osób i klubów. Osoby takie lub
o kontakt.

i praktycznego
kluby prosimy
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