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    WAT 
KOMUNIKAT TECHNICZNY NR 2 

Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w BnO 

 
 

Organizator:  
1.Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej 
2. Sekcja Orientacji Sportowej KU AZS WAT, www.orientujsienawat.pl 

Zespół organizacyjny:  
Kierownik zawodów – mjr mgr Adam Wołos (e-mail: awolos@wat.edu.pl) 
Sędzia główny – ppłk rez. dr inż. Ryszard Chachurski (e-mail: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl) 
Budowniczy tras – ppłk rez. dr inż. Ryszard Chachurski 
Obsługa IT: Maciej Grabowski 

Forma zawodów:  
1. Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację na dystansie średnim. 
2. Dzienne zawody w sztafetowym Biegu na Orientację na dystansie sprinterskim. 

Program zawodów:  
28.03.  do godz. 17.00 – przyjazd zespołów 
28.03.  godz. 18:00-19:00 - praca biura zawodów 
28.03.  godz. 19:00-19:30 – odprawa techniczna i weryfikacja zawodników (sala odpraw SWF) 
29.03. godz. 10:00 – start pierwszego zawodnika do biegu indywidualnego 
30.03. godz.  9:30 – start masowy pierwszych zmian do biegu sztafetowego 
30.03. godz. 12:00 – zakończenie zawodów 

Biuro zawodów:  
Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 
Warszawa 49, 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 lub busów wzdłuż ulicy Kartezjusza. 
 

Bieg indywidualny – 29.03.2014 

Centrum zawodów:  
Przy ul. Dziekanowskiej (N: 52o18’33,23”, E: 20o54’31,36”), dojazd transportem własnym lub 
transportem organizatora, parking przy ul. Wóycickiego na północnym końcu parkingu Cmentarza 
Północnego. 

Start i meta: 
W centrum zawodów. 

Opisy punktów kontrolnych: 
Wydrukowane na mapach oraz do pobrania w boksach startowych. Uwaga! Obowiązują wyłącznie 
kody punktów kontrolnych umieszczone na stacja SportIdent, a nie te, które znajdują się na 
stojakach. 

Mapa:  
 „Dziekanowska”, skala 1: 10000, e=2,5 m, (fragment mapy „Młociny”, autor: Piotr Sierzputowski), 
aktualność: 2007/2014 (aktualizacja: Ryszard Chachurski), format mapy: A4, 210x297 mm 
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Teren:  
Typowy teren mazowiecki o stosunkowo gęstej sieci dróg i ścieżek, zróżnicowanej, ale głównie 
dobrej przebieżności i z rzeźbą o stosunkowo niewielkich przewyższeniach.  

Trasy: 

Kategoria Długość Liczba PK 

K-OPEN 3,2 km 10 

M35 4,2 km 13 

M45 3,2 km 11 

M46 3,2 km 11 

VIP 2,3 km 6 

Długość tras mierzona jest w linii prostej. 

Start:  
Interwałowy.  

Limit czasu:  
90 minut -  zawodnicy, którzy przekroczą ustalony limit czasu nie będą klasyfikowani. Punkty 
kontrolne będą zbierane od godziny 12:00. 

 

Bieg sztafetowy – 30.03.2014 

Centrum zawodów:  
Na terenie Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 
00-908 Warszawa 49 (N: 52o15’36,32”, E: 20o53’36,32”), 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 lub busów wzdłuż ulicy Kartezjusza. 

Start i meta: 
W centrum zawodów. 

Opisy punktów kontrolnych: 
Wyłącznie wydrukowane na mapach. Uwaga! Obowiązują wyłącznie kody punktów kontrolnych 
umieszczone na stacja SportIdent, a nie te, które znajdują się na stojakach. 

Mapa:  
„Poligon WAT”, skala 1:4000, e=2,5 m, autor: Maciej Gędziorowski, aktualność: marzec 2014, 
format mapy: A4, 210x297 mm. 

Teren:  
Płaski, o gęstej sieci dróg i ścieżek, w części zalesionej - o dobrej widoczności, ale utrudnionej 
przebieżności z powodu leżących na ziemi gałęzi, z bardzo bogatą mikrorzeźbą, w części 
niezalesionej – o bardzo dobrej przebieżności. 

Trasy: 

Kategoria Długość (średnia) Liczba PK 

S 3x2,4 km 3x15 

M 3x2,4 km 3x15 

Długość tras mierzona jest w linii prostej. 

 

 



3 
 

Start:  
Masowy pierwszych zmian.  

Limit czasu:  
90 minut dla całej sztafety – sztafety, które przekroczą ustalony limit czasu nie będą klasyfikowane. 

Schemat centrum zawodów w biegu sztafetowym: 

 

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych schemat centrum zawodów 
może ulec zmianie, co ewentualnie zostanie podane w aneksie do komunikatu. 

 

 

Pozostałe informacje 

Potwierdzanie PK:  
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów 
kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident. Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI wynosi 200 
zł. 

Listy startowe: 

Losowanie list startowych do biegu indywidualnego oraz numerów sztafet nastąpi w dniu 19 marca 
o godz. 12:00. Listy startowe oraz wykaz numerów startowych sztafet zostaną opublikowane na 
stronie internetowej www.orientujsienawat.pl. 

Wyniki:  

Wyniki będą publikowane na bieżąco w centrum zawodów oraz po zawodach na stronie 
internetowej www.orientujsienawat.pl .  

Klasyfikacja:  

w biegu indywidualnym - będzie prowadzona w każdej kategorii wiekowej i obejmować będzie 
wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg. 

w biegu sztafetowym - będzie prowadzona w każdej kategorii i obejmować będzie wszystkie 
zespoły sztafetowe, których każdy z członków sztafety ukończy bieg. 

O miejscu zajętym w biegu indywidualnym lub sztafetowym decyduje czas pokonania trasy (wyżej 
klasyfikowany jest zawodnik lub zespół sztafetowy, który uzyskał krótszy czas) pod warunkiem 
ukończenia biegu. Warunkiem ukończenia biegu jest odnalezienie w określonej wg mapy kolejności 
wszystkich punktów kontrolnych ze swojej trasy w czasie nie przekraczającym podanego limitu. 

zespołowa – będzie obejmować wszystkie zespoły, w których przynajmniej jeden zawodnik lub 
zespół sztafetowy ukończy bieg. 

http://www.orientujsienawat.pl/
http://www.orientujsienawat.pl/
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Zasady klasyfikacji zespołowej: 

- w każdej kategorii (poza kategorią VIP) sklasyfikowany zawodnik lub zespół sztafetowy otrzymuje 
liczbę punktów odpowiadającą zajętemu przez niego miejscu zgodnie z załączoną tabelą: 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 
punktów 

15 12 9 7 6 5 4 3 2 1 

- zawodnicy nieklasyfikowani otrzymują 0 (zero) punktów. 

W klasyfikacji zespołowej zwycięża drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku 
równiej liczby punktów wyższe miejsce zajmie drużyna, której zawodnicy i zespoły sztafetowe 
uzyskały większą liczbę miejsce pierwszych, następnie drugich, trzecich itd. 

Nagrody:  
Puchary dla zwycięzców biegów indywidualnych i sztafetowych, medale i dyplomy za miejsca 1-3  
w biegu indywidualnym i sztafetowym, puchary i dyplomy w klasyfikacji zespołowej.  

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. 

Inne:  
1. Za ubezpieczenie zawodników i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
zdolność do udziału w zawodach odpowiada zgłaszający. 
2. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił 
nie ukończyć trasy. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
5. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów. 
6. Pod względem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile w komunikat zawodów nie 
stanowi inaczej. 
7. Zasady eliminacji do Mistrzostw Wojska Polskiego w Biegu na Orientacje określa oddzielny 
regulamin. 
8. Sprawy organizacyjne określa odrębny Komunikat organizacyjny zawodów. 

9. Bieżące informacje na temat zawodów będą publikowane na stronie internetowej 
www.orientujsienawat.pl . 

 

http://www.orientujsienawat.pl/

