
Mistrzostwa 
Wyższego Szkolnictwa Wojskowego 

w Biegu na Orientację 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 14-16.06.2019 r. 

 
Komunikat techniczny 

 
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 

Warszawa 
Organizator techniczny: sprint: KU AZS WAT, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa, sekcja Orientacji Sportowej, 

www.orientujsienawat.pl 
 średni dystans, sztafety: PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 1 
Zespół organizacyjny: Sędzia Główny mistrzostwa: Ryszard Chachurski 

Budowniczy tras: Ryszard Chachurski (sprint), Adam Szmulkowski (średni dystans, sztafety) 
  
Forma zawodów: 1, 2. Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację. 

3. Dzienne zawody w sztafetowym Biegu na Orientację. 

Termin zawodów: 14-16 czerwca 2019 r., piątek-niedziela 

Biuro zawodów: 14 czerwca, godz. 16:00 - 17:00 – Warszawa, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1 
 

Mapy: Zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi w skali 1:4 000 (sprint) i 1:10 000 (średni dystans 
i sztafety). 

Teren: Typowy teren mazowiecki o zróżnicowanej przebieżności i widoczności oraz niewielkich przewyższeniach. 
Podczas sprintu z elementami terenu zurbanizowanego. 

Trasy: Sprint – przewidywany czas zwycięzcy poniżej 15 minut. 
Średni dystans – przewidywany czas zwycięzcy poniżej 30-35 minut 
Sztafety – przewidywany czas zwycięzcy poniżej 40-45 minut dla jednej zmiany. 

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

Program zawodów: 14.06. bieg indywidualny na dystansie sprinterskim (start pierwszego zawodnika o godz. 17:30), 
15.06. bieg indywidualny na dystansie średnim** (11:00), 

 16.06. bieg sztafetowy** (10:00). 
** zawody zostaną przeprowadzone w ramach Mistrzostw Mazowsza organizowanych przez PUKS 

 
Kategorie: w biegach indywidualnych: K21, K35, M21, M35, M40, M45 (Open K, Open M)***, 
 w biegu sztafetowym: S (M21), W (M105), K21 (sztafety 3 osobowe), 
 *** kategorie tylko w biegu sprinterskim dla osób spoza reprezentacji WSzW. Zawodnicy kategorii 

Open zaczną startować 30 minut po starcie ostatniego zawodnika MWSzW.  
 W części MWSzW przeprowadzanej przez PUKS zawodnicy spoza reprezentacji mogą zgłaszać się 

na trasy Mistrzostw Mazowsza w odpowiednich kategoriach wiekowych. 
 
Aktualności: Aktualności będą publikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl (bieg sprinterski) 

oraz stronie internetowej www.orienteering.waw.pl (bieg średniodystansowy i sztafetowy).  

Pozostałe informacje: 1. Za ubezpieczenie zawodników i stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach odpowiada zgłaszający. 
 2. Zawodnik zgłaszany do udziału w zawodach: 

a) 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. Zawodnik biorący udział w zawodach ma świadomość, że odpowiada za ewentualnie 
wyrządzone szkody. 

http://www.orientujsienawat.pl/
http://www.orientujsienawat.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/


 

b) wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (nazwisko i imię, rok urodzenia, kategoria, 
uczelnia, numer SI oraz uzyskany wynik) w dokumentacji zawodów (listy startowe, wyniki) udostępnianej 
na stronach internetowych organizatora. 
c) 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. 

 

 

Bieg sprinterski 

 
Harmonogram: 16:00 – 16:15 - wydawanie elektronicznych kart startowych w SWF WAT 
 16:10-16:15  - wyjście zawodników do strefy mety (centrum zawodów) 
 16:25-16:30 - przekazanie uwag technicznych przez budowniczego tras 
 16:30 - wyjście zawodników do strefy startu 
 16:45 - zamknięcie strefy startu 
 17:30 - start pierwszego zawodnika MWSzW 
 ok. 18:30 - start pierwszego zawodnika kategorii Open 
 ok. 19:30 - zakończenie pierwszego dnia zawodów 

Teren: Teren płaski, z obszarami otwartymi o bardzo dobrej lub dobrej przebieżności oraz lasem o dobrej 
przebieżności (nie parkowym!). Ze względu na aktualnie prowadzone na terenie prace budowlane  
i porządkowe mogą pojawić się pewne zmiany w stosunku do obrazu terenu przedstawionego na mapie, 
jednak nie będą one miały wpływu na nawigację. Ze względu na panujące upały możliwe jest wysychanie 
cieków i obszarów wodnych zaznaczonych na mapie kolorem niebieskim. 

 Wszystkie wały wyznaczające osie ognia strzelnicy zostały na mapie zaznaczone kolorem oliwkowym 
oznaczającym teren zakazany do pokonywania. Pod groźbą dyskwalifikacji obowiązuje całkowity zakaz 
wchodzenia na wały strzelnicy (przebieganie w poprzek wałów, bieganie po wałach wzdłuż nich, itd.). 
Teren objęty jest monitoringiem, a ponadto przy wałach zostaną rozstawieni sędziowie, którzy będą 
natychmiast eliminować z dalszego biegu zawodników naruszających ww. zakaz. W przypadkach 
wątpliwych zostanie przeprowadzony odczyt i analiza zapisów najbliższych stacji SI. 

Zalecany strój: Typowy strój do biegania po lesie zakrywający nogi, buty z bieżnikiem. 

Mapa: Nowa mapa, przygotowana zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi ISSOM2007 w skali 
1:4 000, autor: Ryszard Chachurski. Mapa obejmuje teren, na którym nigdy nie były organizowane zawody 
na orientację. 

Opisy PK: Wydrukowane na mapie i do pobrania w boksach startowych. 



 

Trasy: M21 2570 m  26 PK 
M35 2510 m  25 PK  
M40 2500 m  24 PK  
M45 2490 m  23 PK  
K21 2450 m  22 PK  
K35 2360 m  22 PK 
Open K 2450 m  22 PK  
Open M 2570 m  26 PK  

Limit czasu: 75 minut 

Interwał startowy: 2 minuty. 

Dojścia: - z Biura Zawodów w Studium Wychowania Fizycznego WAT do strefy mety ok. 1000 m 
- ze strefy mety do strefy startu ok.  600 m 

 
 
 
Start: Minuta 00 (start pierwszego zawodnika) – 17:30 

Wszyscy zawodnicy muszą się znaleźć w strefie startu do godziny 16:45. Kierownicy zespołów, którzy 
udadzą się na start muszą pozostać tam do chwili startu ostatniego uczestnika MWSzW. 

Meta: Zawodnicy, którzy powrócili z trasy oraz inne osoby wchodzące w skład zespołów nie mogą opuszczać 
strefy mety do chwili zakończenia biegu przez ostatniego uczestnika MWSzW. W szczególnych 
przypadkach o możliwości opuszczenia strefy mety będzie decydował Sędzia Główny zawodów.  

Szatnie, toalety: Szatnie, toalety i prysznice na terenie Studium Wychowania Fizycznego WAT. W strefie mety będzie 
możliwość pozostawienia rzeczy do przebrania i dostęp do toalet. 

Prognoza pogody: słoneczna, +29 oC : https://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Warszawa~7531926/long.html  

 
 

 

 

Bieg średniodystansowy i sztafetowy 

Biuletyn:  na stronie: 
https://www.orienteering.waw.pl/sites/default/files/Mistrzostwa_Mazowsza_20190615_Biuletyn.pdf  

Komunikat techniczny: zostanie opublikowany na stronie www.orienteering.waw.pl  

https://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Warszawa~7531926/long.html
https://www.orienteering.waw.pl/sites/default/files/Mistrzostwa_Mazowsza_20190615_Biuletyn.pdf
http://www.orienteering.waw.pl/

