KU AZS WAT
XXI Cross na Orientację im. gen. S. Kaliskiego
Warszawska Olimpiada Młodzieży w średniodystansowym BnO
BIULETYN nr 1
Organizator:

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej
ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa 49, sekcja Orientacji Sportowej, www.orientujsienawat.pl
we współpracy z Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związkiem Orientacji Sportowej oraz Szkolnym
Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Zespół organizacyjny:

Kierownik zawodów – Dariusz Sokalski (e-mail: Dariusz. Sokalski@wat.edu.pl)
Sędzia główny – Ryszard Chachurski (e-mail: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl)
Budowniczy tras – Jerzy Parzewski / Ryszard Chachurski

Forma zawodów:

Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację (XX Cross na Orientację im. gen. S. Kaliskiego, WOM
w średniodystansowym BnO).

Termin zawodów:

19 października 2019 r., sobota

Miejsce:

Zielonka k. Warszawy

Mapa:

W skali 1:10 000 i 1: 7 500 (autor: Jerzy Parzewski, aktualność lato - jesień 2019), przygotowane zgodnie
z obowiązującymi normami międzynarodowymi ISOM 2017, obejmująca zasięgiem południową część mapy
„Horowa Góra” (1998-11-726-WA).

Teren:

Typowy teren mazowiecki o zróżnicowanej przebieżności, o niewielkich przewyższeniach i rozwiniętej sieci
dróg i ścieżek.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych
i pomiaru czasu SPORTident.

Start:

interwałowy, start pierwszego zawodnika (godz. 00) o 10:30.

Kategorie:

KM10, KM12, KM14, KM16-18, KM20-40, KM45-55, K60+, M60-70, M75-80, M85+, OPEN (w zależności od
liczby zgłoszeń kategorie mogą zostać podzielone lub połączone)

Uczestnictwo:

Na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia:

Najpóźniej do niedzieli 13 października 2019 r. do godz. 24:00 przez formularz na stronie PZOS
(www.orienteering.org.pl ). Brak w zgłoszeniu numeru SI będzie rozumiany jako chęć wypożyczenia
elektronicznej karty startowej od organizatora.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl
(zgłoszenie jest ważne wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia) lub przekazać osobiście, np. podczas
zawodów.

Opłaty:

Nagrody:

KM10
KM12-18 (WOM)
KM20-, OPEN

– 5 zł
– 0 zł
– 20 zł

za zagubienie wypożyczonej karty SI

– 200 zł

gwarantowane - medale i dyplomy za miejsca 1-3 w kategoriach rozgrywanych w ramach WOM, dyplomy
za miejsca 1-3 w pozostałych kategoriach.

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:
- na starcie - mapę z zaznaczoną trasą,
- na mecie - napój,
- pomiar czasu biegu i poprawności pokonania trasy,
- opiekę medyczną na mecie.

Aktualności:

Aktualności będą publikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl .

Pozostałe informacje:

1. Za ubezpieczenie zawodników i stan zdrowia pozwalający na ich udział w zawodach odpowiada
zgłaszający.
2. Zawodnik zgłaszający się do udziału w zawodach zobowiązuje się, stosownie do terenu rozgrywania
zawodów, do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania się w lesie, nieniszczenia
upraw leśnych lub roślin ozdobnych, nieprzekraczania obiektów zakazanych, uważania na pojazdy i osoby
postronne znajdujące się na terenie zawodów, itd. i ma świadomość, że odpowiada za ewentualnie
wyrządzone szkody. Za zachowanie zawodników zgłaszanych przez kluby odpowiadają opiekunowie.
3. Zawodnik biorący udział w zawodach:
a) wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (nazwisko i imię, kategoria, klub, numer licencji
PZOS, numer SI oraz uzyskany wynik) w dokumentacji zawodów (listy startowe, wyniki) udostępnianej
na stronach internetowych organizatora.
b) zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na zdjęciach, które zostaną wykonane podczas zawodów
i umieszczone w galerii na stronach internetowych organizatora. Na prośbę zawodnika jego zdjęcia zostaną
ze stron tych usunięte.
3. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił nie ukończyć
trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
8. Pod względem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile w komunikat zawodów nie stanowi inaczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów zostaną opublikowane w Biuletynie nr 2 (komunikacie
technicznym), który ukaże się nie później niż 5 dni przed zawodami.

Zapraszamy!

