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Organizator: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej. 
 

Data i miejsce: 13-14.05.2017 r., Warszawa Bemowo 
 

Zespół głównych 
organizatorów: 

Kierownik zawodów – Dariusz Sokalski 
Sędzia główny i budowniczy tras  – Ryszard Chachurski 
Kartografowie – Maciej Gędziorowski, Ryszard Chachurski 
 

Forma zawodów: 13.05.2017 - dzienne zawody indywidualne 
14.05.2017 - dzienne zawody sztafetowe (sztafety 3 zmianowe). 
 

Program 
zawodów: 

12.05. 2017 
godz. 19:00-19:30 - praca biura zawodów i odprawa techniczna (dla chętnych po 
wcześniejszym zgłoszeniu) w SWF WAT, ul. Kartezjusza 1 
13.05. 2017 
godz. 9:00 – 9:45 - praca Biura zawodów – Centrum Zawodów – plac zabaw w lesie 
pomiędzy ulicami Kocjana a Decowskiego 
godz. 10:00  – start pierwszego zawodnika do biegu indywidualnego  (Cross) 
godz. 10:30 – otwarcie Mistrzostw Uczelni Wojskowych w BnO 
godz. 11:00 – start pierwszego zawodnika do biegu indywidualnego  (MUW) 
od godz. 11:30 – początek nagradzania zwycięzców Crossu (w miarę ich wyłaniania oraz 
wypisywania dyplomów) 
14.05. 2017 
godz. 09:15 – pokaz z omówieniem zachowania zawodników w strefie zmian 
godz. 09:30 – start masowy pierwszych zmian do biegu sztafetowego (MUW) 
godz. 10:00 – 10:30 - praca Biura zawodów – Centrum Zawodów – ul. płk. K. Leskiego 
(w uzgodnionych uprzednio przypadkach formalności będzie można załatwić później) 
godz. 11:00 – start masowy pierwszych zmian  - kat. KM16-18 i starsze (MMaz) 
godz. 11:10 – start masowy pierwszych zmian – kat. KM14 i młodsze (MMaz) 
godz. 12:00 – początek dekoracji zwycięzców Mistrzostw Mazowsza - zespoły będą 
dekorowane sukcesywnie w miarę wyłaniania najleopszych oraz wypisywania 
dyplomów. 
godz. 13:00 – start masowy dla zawodników II i III zmian, którzy nie wystartują do tej 
chwili. 
 
Zakończenie Mistrzostw Uczelni Wojskowych po zakończenia biegu przez wszystkie 
zespoły. 
 

Centrum 
zawodów: 
 

13.05.2017 
- Centrum Zawodów na terenie placu zabaw w lesie pomiędzy ulicami Kocjana a 
Decowskiego, 
- parkowanie wzdłuż ul. Decowskiego, wjazd z drogi nr 898 od strony Babic. 
14.05.2017 
- Centrum Zawodów - okolice przejazdu kolejowego przez ul. płk. K. Leskiego za Fortem 
Radiowo. Miejsca parkingowe wzdłuż drogi dojazdowej do dawnej jednostki wojskowej 
za przejazdem kolejowym (zawracanie przed bramą wjazdową do ww. jednostki). W 
przypadku braku wolnych miejsc – wzdłuż ul. płk. K. Leskiego, bliżej ul. Radiowej, za 
wyjątkiem miejsc wygrodzonych taśmami. Prosimy i nieparkowanie samochodów 
osobowych na parkingu w bezpośredniej bliskości przejazdu i pozostawienie go dla 
większych pojazdów. 
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Opisy PK: W biegu indywidualnym wydrukowane na mapach i do pobrania na starcie. 
W biegu sztafetowym wydrukowane na mapach. 
 

Mapa: 13.05.2017 
„Radiostacja Babice (maszty 1-4)”, skala 1:10 000, e=2,5 m, aktualność – wrzesień 2016 / 
maj 2017, format mapy: A4 (210 x 297 mm), zafoliowane. 
14.05.2017 
„Radiostacja Babice (maszty 5-6)”, skala 1:7 500, e=2,5 m, aktualność – kwiecień 2017, 
format mapy: A4 (210 x 297 mm), zafoliowane. 

Teren: Teren z w większej części płaski o zróżnicowanej przebieżności od bardzo dobrej do 
bardzo utrudnionej. W terenie miejscami występują pokrzywy o różnej wysokości oraz 
niewielkie obszary jeżyn, a także obszary podmokłe. Gęsta sieć dróg i ścieżek. W związku 
z ostatnimi opadami deszczu obszary podmokłe mogą być większe niż zostało to 
zaznaczone na mapie, podmokłości mogą się także pojawić w innych miejscach. 
Na teren na teren byłej jednostki wojskowej WOPK ze względów bezpieczeństwa można 
wbiegać i opuszczać go wyłącznie przez przejścia obowiązkowe, mimo iż jej ogrodzenie 
zostało zaznaczonej jako zniszczone. Występuje tam stosunkowo bogata rzeźba 
pochodzenia sztucznego oraz liczne „urwiska” (oznaczone symbolami 201 i 201.001) w 
postaci ścian zabudowań powojskowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi , 
zwłaszcza podczas zbiegania ze wzniesień. Na zdecydowanym obszarze ta część terenu 
porośnięta jest wysoką trawą (do ok. 1 m wysokości) oraz niewielkimi drzewkami o 
wysokości powyżej 1,5 m. Na mapie jako studnie (symbol 312) oznaczone zostały 
betonowe kręgi (w większości obecnie suche), przy czym część z nich niewiele wystaje 
ponad poziom gruntu. Podczas przebiegania przez ten teren prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności w rejonach, gdzie zostały zaznaczone na mapie studnie i 
„urwiska”.  

 

Ubiór: Obowiązuje strój zakrywający całe ciało za wyjątkiem rąk oraz głowy (spodnie z długimi 
nogawkami lub ¾ i długie skarpety lub ochraniacze). Zawodnicy w nieodpowiednim 
stroju nie będą dopuszczani do startu. Zalecamy założenie ochraniaczy. 
Opiekunom młodszych zawodników zalecamy przypomnienia im o konieczności zabrania 
przez nich obuwia oraz spodni oraz skarpet na zmianę, gdyż mogą oni trafić na  
częściowo zalane wodą i grząskie fragmenty ścieżek i terenu. 
 
 

 

WAT 

SWF 

WAT 13.05.

2017 

14.05.

2017 
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Trasy: 
 

13.05.2017 
 
KM10N  2,4 5 
 
K10  1,5 6 
K12  2,2 9 
K14  2,5 12 
K16-18  3,9 15 
K20-21  4,5 16 
K45-50  3,9 15 
K55-60  2,0 10 
K90  1,3 6 
 
M10  1,5 6 
M12  2,2 10 
M14  2,6 13 
M16-18  4,5 17 
M20-21  5,4 18 
M35-40  5,4 18 
M45-50  4,5 17 
M55-60  3,9 15 
M65-70  3,6 11 
M85  1,3 6 
 
14.05.2017 
 
KM10N  1,8 4 
K10  1,3 4 
K12  2,5 7 
K14  2,8 10 
K20-21  3,9 18 
K105  3,9 18 
 
M10  1,4 4 
M12  2,6 9 
M14  3,0 13 
M16-18  4,1 18 
M20-21  4,1 18 
M105  4,1 18 
M180  1,8 9       (zm. 1 i 3),    1,1 5    (zm. 2) 
 
M  4,1 18    (MUW, odp. M20-21 MMaz) 
MIX  4,1 18    (MUW, odp. M20-21 MMaz) 
 
2. zmiana w kategorii M180 jest krótsza od zmiany 1 i 3, dla umożliwienia startu na niej 
zawodnikom z kategorii M85/K90. 
 
Uwagi dotyczące tras 
 
Długości tras podano wzdłuż odcinków linii prostych łączących poszczególne PK,  
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za wyjątkiem kategorii KM10N/R, dla której długość podano wzdłuż wstążek. 
W biegu sztafetowym ze względu na generowanie tras na dwu mapach program w tabelach 
opisów punktów kontrolnych wydrukowanych na mapach dolicza do rzeczywistej długości 
(podanej w komunikacie) 1,2 km, odpowiadające nieistniejącej (zerowej) odległości między 
punktami startu na obu mapach. 

 
Trasa KM10N będzie oznaczona w terenie wstążkami w kolorze żółtym. 
 
Dobiegi do mety od ostatniego PK i przebiegi obowiązkowe będą oznaczony wstążkami 
w kolorze czerwonym. 
 
W biegu sztafetowym większość tras (za wyjątkiem kategorii K10, M10, KM10N i drugiej 
zmiany kategorii M180) zbudowana jest w postaci dwu pętli zaznaczonych na 
oddzielnych mapach nadrukowanych po tej samej stronie kartki papieru. Obie części 
trasy opisane są nad i pod mapą odpowiednio jako „1. część trasy” i „2. część trasy”. Jeśli 
warunki terenowe na to pozwolą – ich ostatni punkt kontrolny zostanie wyposażony w 
stację radiokontroli przekazującą informację o nadbiegających zawodnikach. 

Start: Start interwałowy do biegu indywidualnego. 
Start masowy pierwszych zmian do biegu sztafetowego. 
 

Limit czasu: 180 minut w biegu indywidualnym. 
270 minut dla całego zespołu w biegu sztafetowym.  
Zawodnicy (lub zespoły), którzy przekroczą limit czasu nie będą klasyfikowani. 
 

Uwagi 
techniczne: 

- Tor, przechodzący przez Centrum Zawodów biegu sztafetowego jest używany 
sporadycznie – w przewidywanym czasie trwania zawodów między godz. 11 a 12 (także 
w niedzielę) zwykle po torach graniczących z centrum zawodów dwukrotnie przejeżdża 
z bardzo małą prędkością pociąg towarowy, w związku z czym zalecamy zachowanie 
ostrożności, a w przypadku przejazdu pociągu odsunięcie się na bezpieczną odległość. 
Prosimy, aby trenerzy zwrócili w takim przypadku szczególną uwagę na młodsze dzieci. 
- Zawodnicy, którzy ukończyli bieg zobowiązani są do oddania map, które zostaną im 
zwrócone po wystartowaniu wszystkich zawodników.  
- Zawodnikom, którzy jeszcze nie wystartowali lub ukończyli bieg nie opuszczać terenu 
Centrum zawodów bez zgody Sędziego Głównego. 
- Należy zwracać szczególną uwagę na innych użytkowników lasu, w tym osoby opalające 
się lub spacerujące, dzieci oraz rowerzystów, omijając ich w taki sposób,  
aby nie powodować konfliktów. 
- Zawodnicy naruszający powyższe zasady będą dyskwalifikowani i będą pokrywać 
ewentualnie wyrządzone szkody. 
 
 

Opłaty: KM10 – KM12    –   5 zł za bieg ind. / 10 zł za bieg szt.  
KM14-18            – 10 zł za bieg ind. / 20 zł za bieg szt.  
KM20-                 – 15 zł za bieg ind. / 30 zł za bieg szt. 
 
Za wypożyczenie karty SI (o pojemności do 20 PK)                 -      0 zł 
Za zagubienie lub fizyczne uszkodzenie wypożyczonej karty SI   - 200 zł 
 
Rachunki będą przesyłane pocztą lub będzie je można odebrać na kolejnych zawodach 
(KMP w Łodzi). 
 
Dla usprawnienia pracy biura zawodów prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty 
dla uniknięcia konieczności wydawania reszty. 
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Uwagi końcowe: 1. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Uczelni Wojskowych są klasyfikowani w 
odpowiednich kategoriach Crossu oraz Mistrzostw Mazowsza. 

2. Za ubezpieczenie zawodników i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego zdolność do udziału w zawodach odpowiada zgłaszający. 

3. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet,  
jeśli postanowił nie ukończyć trasy. 

4. Zawodnik zgłaszający się lub 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.  
b) wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (nazwisko i imię, rok 
urodzenia, kategoria, klub, numer licencji PZOS, numer SI oraz uzyskany wynik) w 
dokumentacji zawodów (listy startowe, wyniki) udostępnianej na stronach 
internetowych organizatora.  
c) wstępnie 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. 

5. 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. Wszelkie informacje (listy startowe, wyniki, zmiany) publikowane są na stronie 
internetowej sekcji Orientacji Sportowej KU AZS WAT www.orientujsienawat.pl  
w zakładce dotyczącej zawodów. 

 

 

http://www.orientujsienawat.pl/

