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Organizator: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii 
Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa 49, tel. 22 683 94 66 
na zlecenie Polskiego Związku Orientacji Sportowej 
 

Współorganizatorzy: Polski Związek Orientacji Sportowej 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
 

Data i miejsce: 13-14.06.2015 r., Warszawa 
 

Zespół głównych 
organizatorów: 

Kierownik zawodów – Jacek Kijewski 
Sędzia główny – Ryszard Chachurski 
Budowniczy tras – Ryszard Chachurski 
Kartograf – Maciej Gędziorowski/Ryszard Chachurski 
 

Forma zawodów: Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej, dzienne zawody konkurencji PreO  
 i TempO, zaliczane do CTZ oraz rankingu PZOS w Orientacji Precyzyjnej. 
 

Program zawodów: 13 czerwca 2015 r. 
- 12:00 - 13:30   –  przyjmowanie ekip, praca biura zawodów 
- 14:00    – start pierwszego zawodnika do konkurencji PreO 
 

14 czerwca 2015 r. 
09:00    – start pierwszego zawodnika do konkurencji TempO 
15:00    – zakończenie zawodów 
 

Program MP może ulec modyfikacji ze względu na rozgrywanie w tych samych 
dniach na obiektach SWF WAT zawodów w innych dyscyplinach sportu oraz inne 
czynniki niezalezne od organizatora. 
 

Centrum zawodów: 13 czerwca 2015 r. 
 Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 
1, 00-908 Warszawa 49, GPS:  
dojazd - autobusy nr 122, 154 (przystanek N/Ż Kocjana), nr 149,320 (przystanek N/Ż 
Kartezjusza), tramwaj nr 20 (przystanek Kocjana) lub transport własny - parking dla 
samochodów osobowych wzdłuż ulicy Kartezjusza. 
14 czerwca 2015 r. 
Na terenie nowej mapy przygotowywanej na zawody. 
 

Biuro zawodów: Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 
1, 00-908 Warszawa 49, GPS: , czynne 13.06.2015 r. w godz. 12:00 – 13:30 oraz na 
terenie, w którym będzie rozgrywana konkurencja TempO w godz. 8:00-8:30. 
 

Mapa: Konkurencja PreO:  
mapa „Poligon” w skali 1:4 000, warstwice co 2,5 m, autor: Maciej Gędziorowski, 
aktualność: czerwiec - wrzesień 2014, zaktualizowana w maju 2015 r. (Ryszard 
Chachurski). Wersja mapy z roku 2014 udostępniona jest na stronie sekcji Orientacji 
Sportowej KU AZS WAT: www.orientujsienawat.pl w zakładce dotyczącej zawodów. 
 

Konkurencja TempO:  
Nowa mapa w skali 1:4 000, warstwice co 2,5 m, autor: Maciej Gędziorowski, 
aktualność: maj 2015 
 

Teren: 13 czerwca 2015 r. 
Płaski, o zróżnicowanej widoczności i przebieżności, w dużej części otwarty, 
częściowo zabudowany. Na terenie zawodów występują obszary z mikrorzeźbą oraz 

http://www.orientujsienawat.pl/
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typowe obiekty poligonowe, jak transzeje, okopy, zasieki z drutu kolczastego. 
14 czerwca 2015 r. 
Teren w większości otwarty, częściowo porośnięty lasem o dobrej przebieżności / 
widoczności, o urozmaiconej rzeźbie oraz zabudowie, o przewyższeniach 
dochodzących do 10 m, przy czym na alejkach lub ścieżkach, po których będą 
poruszać się zawodnicy występują bardzo małe różnice wysokości. 
 

Trasy: 1. PreO etap 1 – o długości ok. 1500-2000 m, 15 punktów kontrolnych + 2 punkty z 
pomiarem czasu podejmowania decyzji na jednym stanowisku. 

2. PreO etap 2 – o długości ok. 1500-2000 m,, 15 punktów kontrolnych + 2 punkty z 
pomiarem czasu podejmowania decyzji na jednym stanowisku.  

3. TempO – o długości ok. 1000-1500 m, 20-30 punktów kontrolnych z pomiarem 
czasu podejmowania decyzji na 4-5 stanowiskach.  

Dokładne parametry tras oraz limity ich pokonywania w konkurencji PreO zostaną 
podane w biuletynie nr 2. 
 

Start Interwałowy. 

Kategorie wiekowe: - osoby z dysfunkcjami narządów ruchu – Para Młodzik (osoby urodzone w roku 
2001 i młodsze), Para (osoby urodzone w roku 2000 i starsze) 

- Open Młodzik (osoby urodzone w roku 2001 i młodsze),  Open (osoby urodzone w 
roku 2000  i starsze). 

 

Do startu w Mistrzostwach Polski uprawnia posiadanie licencji całorocznej lub 
jednorazowej PZOS. 
 

Zgłoszenia: 1. Przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS, I termin: 15.05.2015 r., II termin: 
31.05.2015 r. 

2. W indywidualnych przypadkach można zgłaszać się za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl – zgłoszenie ważne po 
otrzymaniu potwierdzenia. 

 

Zgłoszenia po II terminie nie będą przyjmowane. 
 

Opłaty: Opłaty startowe (I termin / II termin): 
 

PreO (2 etapy): 
20/40 zł – dla zawodników kategorii Para Młodzik i Para 
20/40 zł - dla zawodników kategorii Open Młodzik 
30/60 zł - dla zawodników kategorii Open 
 

TempO (1 etap): 
10/20 zł – dla zawodników kategorii Para Młodzik i Para 
10/20 zł - dla zawodników kategorii Open Młodzik 
20/40 zł - dla zawodników kategorii Open 
 

Wpłat można dokonywać: 
1. przelewem na konto bankowe KU AZS WAT, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa,: 

PKO BP S.S. O/W-wa 27 1020 1185 0000 4102 0099 7189 
tytułem „Mistrzostwa Polski w OP 2015”. 

2. gotówką w biurze zawodów. 
 

Rachunki za opłaty startowe dla klubów/osób, które dokonają wpłat przelewem 
będą do odbioru w biurze zawodów, natomiast dla klubów/osób, które dokonają 

mailto:Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl
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opłat w biurze zawodów, rachunki będą wysyłane pocztą po zawodach. 
 

Potwierdzanie PK: Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych i perforatorów. 
 

Zakwaterowanie  
i wyżywienie: 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia, tym 
niemniej tuż obok centrum zawodów znajduje się Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjne WAT dysponujące hotelem i restauracją (www.wat.edu.pl/L000000).  
 

Ponadto na terenie Warszawy znajduje się bardzo wiele miejsc noclegowych o 
różnym standardzie, wśród których do najbardziej przystępnych cenowo należą: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2, ul. Smolna 30, www.hostelsmolna30.pl  
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3, ul. Karolkowa 53a, www.hostelkarolkowa.pl  
Camping 123 Majawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/17, www.majawa.pl  
 

Baza tanich noclegów znajduje się także tutaj: 
http://www.schroniskamlodziezowe.com/Polska/Warszawa/2014-10-04/1 
 

Jeśli chodzi o wyżywienie, to najbliżej centrum zawodów znajdują się: „Ta Pizzeria” 
(ul. Kaliskiego 15, tel. 22 683 77 77), restauracja/pub „Łośka” (Kaliskiego 20, tel. 601-
860-000), restauracja „Zeppelin” www.zeppelincafe.pl (Kaliskiego 57). 
 

W każdym przypadku, a zwłaszcza w przypadku większych grup, polecamy możliwie 
wczesny kontakt z wybranym miejscem noclegowym lub gastronomicznym w 
sprawie ewentualnych rezerwacji. 
 

Nagrody: Nagrody gwarantowane: 
1. Medale za miejsca 1-3 
2. Dyplomy za miejsca 1-6 
 

Uwagi: 1. Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi: 
- mapę z trasą 
- mapę z rozwiązaniami (po zakończeniu zawodów) 
- napój na mecie 
- pomiar czasu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy 
- dostęp do toalet  
Na terenie SWF WAT nie ma specjalnych toalet  
bezbarierowych, niemniej jest podjazd umożliwiający wjazd  
do budynku i ewentualnie skorzystanie ze znajdujących się tam standardowych 
toalet. Na terenie zawodów w konkurencji TempO najprawdopodobniej będą 
dostępne toalety bezbarierowe. 

2. Organizator jest ubezpieczony w zakresie OC. 
3. Za ubezpieczenie zawodników i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego zdolność do udziału w zawodach odpowiada zgłaszający. 
4. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli 

postanowił nie ukończyć trasy. 
5. Zawodnicy podczas przebywania na trasie nie mogą się kontaktować między 

sobą oraz zawodnikami, którzy trasę ukończyli lub jeszcze nie wystartowali. 
Zawodnicy, którzy ukończyli trasę nie mogą się kontaktować z zawodnikami, 
którzy jeszcze nie wystartowali. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 
trakcie trwania zawodów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

8. O wszystkich sprawach spornych będzie decydować Jury w składzie: sędzia 

http://www.wat.edu.pl/L000000
http://www.hostelsmolna30.pl/
http://www.hostelkarolkowa.pl/
http://www.majawa.pl/
http://www.schroniskamlodziezowe.com/Polska/Warszawa/2014-10-04/1
http://www.zeppelincafe.pl/
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główny zawodów oraz 2 przedstawicieli uczestników, których nazwiska zostaną 
ustalone po zamknięciu listy startowej. 

9. Wszelkie informację publikowane są na stronie internetowej sekcji Orientacji 
Sportowej KU AZS WAT www.orientujsienawat.pl w zakładce dotyczącej 
zawodów. 

 
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia teoretycznego i praktycznego dla zainteresowanych osób  
i klubów. Osoby takie lub kluby prosimy o kontakt. 

http://www.orientujsienawat.pl/

