Święto Sportu WAT
9 maja 2019 r.
KOMUNIKAT TECHNICZNY
zawodów w Biegu na Orientację
Military Multinational Sports and Shooting Games 2019
Orienteering
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
Forma zawodów:
Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację na skróconym dystansie sprinterskim.
Termin:
9 maja 2019 r.
Program zawodów:
16:45-17:15 – praca biura zawodów (wydawanie elektronicznych kart SI)
17:30
– start pierwszego zawodnika (minuta 00)
18:45
– zakończenie zawodów (planowane, w zależności od liczby zawodników godzina zakończenia
może ulec nieznacznej zmianie)
Biuro zawodów:
Będzie usytuowane w budynku Studium Wychowania Fizycznego WAT (ul. Kartezjusza 1) w pobliżu tablicy
sekcji Orientacji Sportowej KU AZS WAT obok wejścia do sauny.
Zamknięta strefa startu:
Od godziny 17:00 wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w strefie startu. W strefie startu zakazane jest
używanie telefonów komórkowych. Zawodnicy, którzy jeszcze nie wystartowali, nie mogą się w żaden
sposób kontaktować z zawodnikami, którzy już ukończyli bieg, ani znajdującymi się na trasie.
Usytuowanie i granice strefy startu zostanie pokazane na mapie dostępnej w biurze zawodów.
Strefa mety:
Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, nie mogą się w żaden sposób kontaktować z zawodnikami, którzy
jeszcze nie wystartowali lub pozostają na trasie biegu. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg mogą pozostawać
w strefie mety lub ją opuścić omijając strefę startu. Zawodnicy, którzy potwierdzili stację SI mety nie
mogą wrócić na teren zawodów.
Usytuowanie i granice strefy mety zostanąpokazane na mapie dostępnej w biurze zawodów.
Start:
Interwałowy, z interwałem startowym wynoszącym 1 minutę.
Trójkąt, którym oznaczono na mapie start, będzie w terenie oznaczony transparentem „Start”.
Potwierdzanie PK:
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych
i pomiaru czasu SPORTident. Elektroniczne karty startowe będą wydawane przed startem i należy je
oddać na mecie. Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI wynosi 200 zł.
Zgłoszenia:
Do 6 maja, do godz. 15:30 w formie pisemnej (ppłk rez. dr hab. inż. Ryszard Chachurski, WML, bud. nr 72,
pok. 18) lub e-mail/Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl/ - zgłoszenie elektroniczne ważne po otrzymaniu
potwierdzenia z podaniem: stopnia, imienia, nazwiska, kategorii, roku urodzenia oraz reprezentowanej
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jednostki (grupa, wydział lub instytut, studium, itd.). Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane ze
względu na konieczność wcześniejszego wydrukowania map.
Listy startowe:
Listy startowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl najpóźniej 8 maja
do godz. 24:00. Będą także wywieszone w biurze zawodów i w strefie zamkniętej w dniu zawodów.
Mapa:
W skali 1:750, autor: Ryszard Chachurski, aktualność: 6 maja 2019 r., format mapy: A4, 210x297 mm.
Teren:
Płaski, o bardzo dobrej przebieżności i widoczności, pozbawiony dróg i ścieżek.
Pogoda:
Wstępnie zarezerwowano pogodę słoneczną, temperaturę
(http://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Warsaw/long.html ).
Trasy:
KS (studentki)
MS (studenci)
K (kobiety – pracownicy: żołnierze i osoby cywilne)
M (mężczyźni – pracownicy: żołnierze i osoby cywilne)
OPEN (osoby spoza WAT)
MIL (Military Multinational Sports and Shooting Games 2019)

ok.

570 m
570 m
570 m
570 m
570 m
570 m

17oC,

wiatr

ok.

6

m/s

30 PK
30 PK
30 PK
30 PK
30 PK
30 PK

Podana długość tras mierzona jest wzdłuż linii prostej.
Przewidywany czas zwycięzcy: 3’00”- 4’00”, tym niemniej można biegać szybciej.
Limit czasu:
30 minut. Punkty kontrolne będą zbierane najpóźniej od godz. 18:40 lub wcześniej, ale po ukończeniu
biegu przez wszystkich zawodników.
Opisy punktów kontrolnych:
Będą wydrukowane na mapach oraz będzie je można pobrać na starcie. Punkt kontrolny znajduje się
w terenie w miejscu odpowiadającym środkowi okręgu oznaczającego ten punkt na mapie i jest
usytuowany zgodnie z jego opisem. Na mapach przy numerach punktów kontrolnych zostaną
wydrukowane ich kody (np. 1 – 31, 2 – 32...), które znajdują się na stacjach SportIdent.
Wyniki:
Wyniki będą publikowane na bieżąco w strefie mety oraz po zawodach na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl .
Klasyfikacja:
- indywidualna w poszczególnych kategoriach - podstawą klasyfikacji jest czas pokonania trasy, pod
warunkiem odnalezienia w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych z danej trasy. Zawodnik,
który nie odnajdzie wszystkich PK ze swojej trasy nie będzie klasyfikowany.
- zespołowa - o miejscu w klasyfikacji zespołowej decydować będzie suma punktów zdobyta przez 3
zawodników danej reprezentacji, którzy zostali sklasyfikowani na najwyższych miejscach w każdej
z kategorii, przy czym: ostatni sklasyfikowany w każdej kategorii zawodnik otrzyma 1 pkt, a każdy
poprzedzający go o 1 pkt więcej, a zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej z kategorii otrzymają
dodatkowo premię w postaci odpowiednio 3, 2, 1 punktów więcej od kolejnych. W przypadku równych
czasów zawodnicy otrzymają średnią punktów za poszczególne miejsca. Zawodnicy nieklasyfikowani
otrzymają 0 pkt.
Przykład:
Czas
M-ce
pkt

10:00
1
12

10:01
2
9

10:30
3
7

11:00
4
5

11:15
5
4

11:16
6
2,5

11:16
6
2,5

16:31
8
1

nkl
0

W przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decydować będzie lepszy czas uzyskany przez najwyżej
sklasyfikowanego zawodnika danej reprezentacji (w przypadku ex aequo - przez drugiego, trzeciego, itd.).
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Nagrody, ubezpieczenie, opieka medyczna itd.:
Zgodnie z regulaminem Święta Sportu WAT.
Inne uwagi:
1. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił
nie ukończyć trasy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
4. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
5. Nie wolno używać obuwia wyposażonego w kolce lub korkokolce.
6. Zabronione jest bieganie po roślinach ozdobnych oraz obszarach świeżo obsianych trawą –
należy je omijać, nawet, jeśli nie zostaną zaznaczone na mapie jako miejsca objęte zakazem wstępu.
7. W razie potrzeby można przebrać się w budynku SWF przy ul. Kartezjusza 1.
8. Bieżące informacje na temat zawodów będą publikowane na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl oraz na FB: orientujsienawat .

Dodatkowe informacje dla osób początkujących
Zawody rozegrane zostaną w bardzo prostym terenie, w którym nie będzie zachodziła konieczność
posiadania kompasu. Mapę będzie można orientować na podstawie widocznych obiektów terenowych.
Mapa wykonana jest zgodnie z międzynarodowymi normami ISSOM 2007. Można się z nimi
zapoznać na stronach internetowych:
https://onedrive.live.com/?cid=663580750d0c0bce&id=663580750D0C0BCE%2116070&authkey=%21AGg
I2EU79qW73c8 (pełna wersja w j. angielskim)
https://www.rollski.pl/pl/p/file/5c0aab2c18dc964d880fef736c472d22/Symbole_sprint.jpg (skrócona
wersja w j. polskim)
W szczególności proponujemy zapoznanie się przynajmniej z oznaczeniami przeszkód zakazanych
do pokonywania (ogrodzenia, mury, klomby, itd.), gdyż przyłapanie (przez sędziów rozstawionych w
terenie) zawodnika na przekraczaniu takich przeszkód będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Opisy punktów kontrolnych zostaną wykonane zgodnie z normami międzynarodowymi. Można się
z nimi zapoznać na stronach internetowych:
https://onedrive.live.com/?cid=663580750d0c0bce&id=663580750D0C0BCE%2118465&ithint=file,pdf&aut
hkey=!AJNtYrZLRCWuyhc (pełna wersja w j. angielskim)
https://www.rollski.pl/pl/p/file/f199f58e91e30fa7134fd297c8c58419/Opisy-PK_IOF.pdf
(skrócona
wersja w j. polskim)
W szczególności istotne są oznaczenia określające usytuowanie punktu kontrolnego względem
obiektu, przy którym jest on ustawiony.
Start odbywa się zgodnie ze wskazaniami zegara startowego (wyświetlony na zegarze czas
odpowiada czasowi wejścia do pierwszego boksu startowego, a czas biegu liczy się od chwili opuszczenia
przez zawodnika ostatniego boksu). Kolejność potwierdzania obecności na punktach kontrolnych jest
obowiązkowa – zgodna z numeracją na mapie, należy także potwierdzić osiągnięcie linii mety, co powoduje
zatrzymanie czasu biegu. Potwierdzenie odbywa się przez przyłożenie elektronicznej karty startowej
do otworu w stacji znajdującej się na stojaku punktu kontrolnego i przytrzymanie (poniżej 0,5 sekundy)
do chwili zabłyśnięcia diody na tej stacji oraz usłyszenia sygnału dźwiękowego.
W biegu weźmie udział kilka osób mających doświadczenie w startach w zawodach w BnO. Część
z nich będzie pomagać w organizacji zawodów, jednak osoby te przed swoim startem nie będą miały
dostępu do map i projektów tras. Osoby te w razie potrzeby będą przed startem odpowiadać na pytania
osób mniej doświadczonych dotyczące np. procedury startu, itd.
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Military Multinational Sports and Shooting Games 2019
Orienteering
Organizer:
Orienteering team KU AZS WAT, www.orientujsienawat.pl
Form:
Micro-orienteering.
Date:
9 maja 2019 r.
Program:
16:45-17:15 – registration
17:30
– first competitor start (minute 00)
18:45
– end of event
Registration:
At Studium Wychowania Fizycznego WAT (ul. Kartezjusza 1) near an entry of sauna.
Closed start zone:
From 17:00 all competitors must be located in a closed start zone. In the start zone using mobile phones is
forbidden. Competitors which not yet started, cannot in no way contact competitors which already finished
the run, neither being on an itinerary. Location and border of start zone will be shown on the available map
in the office of the competition.
Finish zone:
Competitors which finished the run, cannot in no way contact competitors which not yet started or stay on
the route of the run. A competitor who has punched the finish unit is not allowed to return to the
competition terrain. Competitors which finished the course can stay in the zone of the finish or leave her
avoiding start zone.
Start:
One minutes intervals, „start” triangle on the map will be correspond with “start” banner on the terrain.
Punching system:
SPORTident. SI cards can be rented. Competitors who have hired their SI card from the organizer should
return it, if lost 200 PLN will be required.
Start lists:
On the WWW: www.orientujsienawat.pl and in the event center and in the start zone.
Map:
Scale 1:750, eq. 1m, author: Ryszard Chachurski, revision: May 6, 2019 r., size: A4, 210x297 mm.
Teren:
Flat, with good runability and visibility, without roads and paths.
Course:
MIL - 570 m (on the straith lines), 30 controls, winning time: 3’00”- 4’00”,
course planner: Ryszard Chachurski.
Time limit:
30 minutes.
Control descriptions:
Will be printed on the maps and at the start. The control codes will be printed with control numbers on the
maps.
Results:
Will be published immediately in the finish zone and on the WWW www.orientujsienawat.pl after the race.
Weather forecast:
Sunny, temperature 17oC, wind 6 m/s (http://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Warsaw/long.html ).
Others
1. The competitor which will start has a duty of reporting on the finish even if decided not to finish
the course.
2. Shoes with metals studs are forbiden.
3. Map symbols:
https://onedrive.live.com/?cid=663580750d0c0bce&id=663580750D0C0BCE%2116070&authkey=%21AGgI2EU79qW73c8

4. Control descriptions:
https://onedrive.live.com/?cid=663580750d0c0bce&id=663580750D0C0BCE%2118465&ithint=file,pdf&authkey=!AJNtYrZLRCWuy
hc
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