
Œpiesz siê po Woli
18 Cross na orientacjê im. gen. S. Kaliskiego

Organizator:

Zespó³ organizacyjny:

Termin zawodów:

Centrum zawodów:

Biuro zawodów:

Mapy:
(

Teren:

Trasy:

Rodzaj startu:

Program zawodów: -

Limit czasu:

Klub UczelnianyAkademickiego Zwi¹zku Sportowego
WojskowejAkademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa 49
sekcja Orientacji Sportowej, www.orientujsienawat.pl

kierownik zawodów – Dariusz Sokalski (dariusz.sokalski@wat.edu.pl),
sêdzia g³ówny – Ryszard Chachurski (ryszard.chachurski@wat.edu.pl),
budowniczy tras – Ryszard Chachurski

11-12 czerwca 2016,
11 czerwca - ,
12 czerwca -

- Warszawa Wola (lub Bemowo patrz
pkt 10).

- M³odzieszyn.
Dok³adne lokalizacje centrów zawodów podane zostan¹ w komunikacie
technicznym.

W centrum zawodów.

- 1:4000, e=2,5m, autor: M.Gêdziorowski,
aktualnoœæ: maj 2016, mapa wg ISSOM lub 1:5000, e=2,5m,
autorzy: M.Gêdziorowski, R.Chachurski, aktualnoœæ: jesieñ 2015, maj 2016,
mapa wg ISSOM),

- 1:10 000, e=2,5, autor: Jacek
Morawski, aktualnoœæ: paŸdziernik 2014, maj 2016, mapa wg ISOM)

- teren parkowy i osiedlowy o dobrej przebie¿noœci i w i d o -
cznoœci, w obrêbie mapy górka o wysokoœci wzglêdnej 20m (lub teren leœny,
o ograniczonej widocznoœci i przebie¿noœci, gêsta sieæ dróg, bogata mikro-
rzeŸba, w centralnej czêœci mapy teren otwarty o charakterze poligonu
wojskowego),

- teren leœny, o ograniczonej widocznoœci i przebie¿-
noœci, umiarkowanie gêsta sieæ dróg, rzeŸba w postaci wydm m a z o w i e c k i c h
o wysokoœci wzglêdnej 10m

- bieg sprinterski, czas zwyciêzcy 12-15 minut,
- bieg œredni, czas zwyciêzcy 30-35 minut.

- start interwa³owy,
- start interwa³owy.

11 czerwca, 10:00 start biegu sprinterskiego (minuta 00),
- 12 czerwca, 10:00 start biegu œredniego (minuta 00).

- 60 minut,
- 150 minut.

Zawodnicy, którzy przekrocz¹ limit czasu nie bêd¹ klasyfikowani.

Œpiesz siê po Woli
18 Cross im. Kaliskiego
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informacje
Cross im. Kaliskiego

Œpiesz siê po Woli Park Moczyd³o,
Poligon WAT,

Cross im. Kaliskiego M³odzieszyn Zachód,

Œpiesz siê po Woli
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Œpiesz siê po Woli
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Œpiesz siê po Woli
Cross im. Kaliskiego

Forma zawodów: - dzienne, indywidualne, dystans sprinterski,
- dzienne, indywidualne, dystans œredni.

Œpiesz siê po Woli
Cross im. Kaliskiego

Biuletyn zawodów
nr 1

Biuletyn zawodów nr 1, aktualnoœæ 30 maja 2016.



Kategorie:

Uczestnictwo:

Zg³oszenia:

Op³aty:

Klasyfikacja:

Nagrody:

Œwiadczenia:

Pozosta³e informacje:

KM10 - trasa wyznakowana "buŸkami",
K 12, 14, 16-18, 20-21, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 95-100
M 12, 14, 16-18, 20-21, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 95-100
W zale¿noœci od liczby zg³oszeñ, kategorie mog¹ zostaæ podzielone
lub po³¹czone.

Na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ startuj¹cego.

Do 6 czerwca 2016 do 22:00.
Zg³oszenie imienne zawieraj¹ce: nazwisko, imiê, rok urodzenia, kategoriê, k l u b ,
numer SI (brak podania numeru SI bêdzie rozumiany jako chêæ wyp o ¿ y c z e n i a
elektronicznej karty startowej od organizatora - pCard) nale¿y przesy³aæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres ryszard.chachurski@wat.edu.pl
Zg³oszenie wa¿ne wy³¹cznie po otrzymaniu potwierdzenia.

KM10 - KM12 – 5 z³ za bieg,
KM14 -18 – 10 z³ za bieg,
od KM20 – 15 z³ za bieg,
za zagubienie wypo¿yczonej karty SI – 200 z³.

Indywidualna po ka¿dym z biegów.

Medale i dyplomy za miejsca 1-3.

Organizator zapewnia ka¿demu zawodnikowi:
- na starcie - mapê z zaznaczon¹ tras¹,
- na mecie - napój,
- pomiar czasu biegu i poprawnoœci pokonania trasy,
- opiekê medyczn¹ na mecie.

1. Za ubezpieczenie zawodników i stan zdrowia pozwalaj¹cy na udzia³ w zawo-
dach odpowiada zg³aszaj¹cy.
2. Zawodnik zg³aszaj¹cy siê do udzia³u w zawodach zobowi¹zuje siê, s t o s o w n i e
do terenu rozgrywania zawodów, do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
zasad zachowania siê w lesie, nieniszczenia upraw leœnych lub roœlin ozdob-
nych, nieprzekraczania obiektów zakazanych, uwa¿ania na pojazdy i osoby po-
stronne. Zawodnik bior¹cy udzia³ w zawodach ma œwiadomoœæ, ¿e odpowiada za
ewentualnie wyrz¹dzone szkody.
3. Zawodnik, który wystartuje ma obowi¹zek zg³oszenia siê na mecie nawet, jeœli
postanowi³ nie ukoñczyæ trasy.
4. Zawodnik zg³aszaj¹cy siê do udzia³u w zawodach wstêpnie zgadza siê na
umieszczenie swojego wizerunku na zdjêciach, które zostan¹ wykonane pod-
czas zawodów i umieszczone w galerii na stronach interenetowych organizatora.
Na proœbê zawodnika zdjêcia takie zostan¹ z tych stron usuniête.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.
7. O wszystkich sprawach spornych decyduje sêdzia g³ówny zawodów.
8. Pod wzglêdem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane s¹ zgodnie z aktu-
alnie obowi¹zuj¹cymi przepisami Polskiego Zwi¹zku Orientacji Sportowej, o ile
komunikat zawodów nie stanowi inaczej.
9. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zawodów zostan¹ opublikowane w komu-
nikacie technicznym, który uka¿e siê nie póŸniej ni¿ 5 dni przed zawodami.
10. Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê procedury zwi¹zane z uzyskiwaniem
pozwoleñ na przeprowadzenie zawodów w Parku Moczyd³o i na terenie
przyleg³ego osiedla zawody Œpiesz siê po Woli, w przypadku braku zgód, o d b ê d ¹
siê na terenach WojskowejAkademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 1.

Biuletyn zawodów nr 1

Biuletyn zawodów nr 1, aktualnoœæ 30 maja 2016.


