Święto Sportu WAT
8 maja 2015 r.
KOMUNIKAT TECHNICZNY
zawodów w Biegu na Orientację
Organizator:
Sekcja Orientacji Sportowej KU AZS WAT, www.orientujsienawat.pl
Zespół organizacyjny:
Sędzia główny, kierownik zawodów – Ryszard Chachurski (e-mail: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl)
Budowniczy tras – Ryszard Chachurski
Forma zawodów:
Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację na dystansie (ultra) sprinterskim.
Termin:
8 maja 2015 r.
Program zawodów:
08:45-09:15 - praca biura zawodów
09:30 – start pierwszego zawodnika (minuta 00)
10:30 – zakończenie zawodów
Biuro zawodów, centrum zawodów oraz start i meta:
Będą usytuowane w pobliżu wejścia „G” (obok Biura Przepustek) do budynku głównego Wojskowej
Akademii Technicznej (http://www.wat.edu.pl/images/stories/PLAN_WAT_20141016.pdf).
Zamknięta strefa rozgrzewkowa:
Od godziny 9:00 wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w strefie rozgrzewkowej ograniczonej drogą
dojazdową prowadzącą od ul. Kartezjusza do bramy wjazdowej na teren zamknięty WAT i chodnikami
prowadzącymi od tej ulicy w stronę wejścia „G” do budynku głównego Wojskowej Akademii
Technicznej, stanowiącego północny wierzchołek trójkąta strefy rozgrzewkowej. W strefie
rozgrzewkowej zakazane jest używanie telefonów komórkowych. Zawodnicy, którzy jeszcze nie
wystartowali, nie mogą się w żaden sposób kontaktować z zawodnikami, którzy już ukończyli bieg.
Start:
Interwałowy, z interwałem startowym wynoszącym 1 minutę.
Trójkąt, którym oznaczono na mapie start, znajduje się w terenie w miejscu pobierania map.
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:
Lista startowa została zamknięta. Zgłoszenia na miejscu nie będą przyjmowane ze względu
na zakończenie druku określonej liczby map z trasami.
Listy startowe:
Listy startowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl najpóźniej 7 maja
do godz. 21:00. Będą także wywieszone w biurze zawodów i w strefie zamkniętej w dniu zawodów.
Mapa:
W skali 1:750, autor: Ryszard Chachurski, aktualność: 7 maja 2015 r., format mapy: A4, 210x297 mm.
Teren:
Płaski, o bardzo dobrej przebieżności i widoczności.
Pogoda:
Zarezerwowano pogodę bezdeszczową, temperaturę ok. 12-14oC, lekkie zachmurzenie, wiatr ok. 2 m/s
(http://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Warsaw/hour_by_hour.html).
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Trasy:
Długość

Liczba PK

KS (studentki)

500 m

20

MS (studenci)

500 m

20

OPEN K (kobiety – pracownicy: żołnierze i osoby cywilne)

500 m

20

OPEN M (mężczyźni – pracownicy: żołnierze i osoby cywilne)

500 m

20

Kategoria

Podana długość tras mierzona jest wzdłuż linii prostej z uwzględnieniem przeszkód niemożliwych
do pokonania i obszarów, przez które nie wolno przebiegać.
Przewidywany czas zwycięzcy: 2’30”-2’45”, niemniej można biegać szybciej.
Limit czasu:
20 minut. Punkty kontrolne będą zbierane najpóźniej od godz. 10:30.
Opisy punktów kontrolnych:
Nie będą stosowane. Punkt kontrolny znajduje się w terenie w miejscu odpowiadającym środkowi okręgu
oznaczającego ten punkt na mapie. Na mapach przy numerach punktów kontrolnych zostaną
wydrukowane ich kody (np. 1 – 101, 2 – 102...), które znajdują się na stacjach SportIdent. Obowiązują
wyłącznie kody punktów kontrolnych umieszczone na stacjach SI, a nie te, które mogą ewentualnie
znajdować się na stojakach.
Wyniki:
Wyniki będą publikowane na bieżąco w strefie mety oraz po zawodach na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl .
Nagrody i punktacja do klasyfikacji międzywydziałowej, 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.
7. W centrum zawodów nie będzie szatni, natomiast będzie możliwość pozostawienia rzeczy.
W razie potrzeby można przebrać się w budynku SWF przy ul. Kartezjusza 1, ok. 500 m
od centrum zawodów.
8. Bieżące informacje na temat zawodów będą publikowane na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl.
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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 (http://orienteering.org/wpcontent/uploads/2010/12/International-Specification-for-Sprint-Orienteering-Maps-2007_corrected201211.pdf).
Symbole użyte na mapie są zaprezentowane poniżej.

Start odbywa się zgodnie ze wskazaniami zegara startowego. 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 włożenie
końcówki 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 przypadku niezadziałania stacji w czasie powyżej 2 sekund, należy dokonać
potwierdzenia w okienku na mapie oznaczonym „R” za pomocą perforatora znajdującego się na stojaku.
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 procedury startu itd.
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