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Organizator: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej. 
 

Data i miejsce: 11.06.2016 r., Warszawa,  
12.06.2016 r., Młodzieszyn. 
 

Zespół głównych 
organizatorów: 

Kierownik zawodów – Dariusz Sokalski 
Sędzia głównyi budowniczy tras  – Ryszard Chachurski 
Kartografowie – Maciej Gędziorowski, Jacek Morawski 
 

Forma zawodów: Dzienne zawody indywidualne. 
 

Program 
zawodów: 

11.06.2016 godz. 09:30 – 10:45 praca Biura zawodów – Centrum Zawodów - Park 
Moczydło 
11.06.2016 godz. 11:00 – start pierwszego zawodnika do biegu  sprinterskiego 
11.06.2016 od godz. 11:30 – dekoracja zwycięzców biegu  sprinterskiego następująca 
sukcesywnie w miarę ich wyłaniania oraz wypisywania dyplomów. Dekoracja w 
kategoriach K21 i M21 z udziałem Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy lub jego 
przedstawiciela przewidziana jest na godz. 12:00. 
 
12.06.2016 godz. 08:15 – 09:15 praca Biura zawodów – Centrum Zawodów, Młodzieszyn  
12.06.2016 godz. 09:30 - start pierwszego zawodnika do biegu średniodystansowego, 
Młodzieszyn 
11.06.2016 od godz. 10:30 – dekoracja zwycięzców biegu  średniodysnasowego 
następująca sukcesywnie w miarę ich wyłaniania oraz wypisywania dyplomów. 

Śpiesz się po 
Woli 
(11.06.2016): 

Forma: 
Bieg indywidualny na dystansie sprinterskim. 
 

Centrum zawodów: 
Park Moczydło, stok górki od strony ul. Czorsztyńskiej w rejonie Mississippi American 
Grill & Bar. W centrum zawodów będą znajdować się: start, strefa zmian, meta i toalety. 
Możliwość kąpieli w SWF WAT, ul. Kartezjusza 1. Parkowanie na ogólnodostępnych 
miejscach parkingowych w miarę wolnych miejsc wzdłuż ulicy Czorsztyńskiej, przy ul. 
Deotymy lub przy innych ulicach położonych w pobliżu, na północ lub na zachód od 
Parku Moczydło. Dojście do Centrum Zawodów wyłącznie chodnikiem wzdłuż ul. 
Czorsztyńskiej, bez prawa wejścia do parku. W pobliżu Centrum Zawodów przy ul. 
Czorsztyńskiej zostanie powieszony lampion. 

 
 

Start i meta: 
W centrum zawodów. Start pierwszego zawodnika o godz. 11:00. 
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Opisy punktów kontrolnych: 
Wydrukowane na mapach i do pobrania w boksach startowych. 
 
Mapa: 
„Park Moczydło”, skala 1:4 000, e=2,5 m, aktualność – maj 2016, format mapy: A4 (210 x 
297 mm) 
 
Teren: 
W południowej części płaski o dobrej przebieżności i widoczności, w północnej części o 
stosunkowo dużych przewyższeniach, o zróżnicowanej widoczności i przebieżności. Na 
całym obszarze znajduje się gęsta sieć chodników dla pieszych, dróg rowerowych i 
ścieżek. 
 
Ubiór: 
Dowolny strój sportowy. Buty z bieżnikiem terenowym. 
 
Trasy: 
KM10  -   900 m    6 PK 
 
K12  -  1400 m  15 PK 
K14  -  1800 m  17 PK 
K16-18  -  2200 m  20 PK 
K20-21  -  2300 m  20 PK 
K40-50  -  1900 m  18 PK 
K65  -  1900 m  18 PK 
 
KM85  -   900 m    8 PK 
 

M12  -  1600 m  15 PK 
M14  -  2000 m  19 PK 
M16-18  -  2500 m  20 PK 
M20-21  -  2600 m  23 PK 
M35-40  -  2300 m  21 PK 
M45-55  -  2100 m  17 PK 
M65-70  -  2100 m  17 PK 
 
Długość tras mierzona jest w linii prostej. 
 
Trasa KM10 poprowadzona jest wzdłuż ścieżek i alejek i będzie oznakowana wstążkami 
w strefach, które będą tego wymagały. Przebieg wstążek nie będzie oznaczony na 
mapie. 
 
Start: 
Interwałowy. 
 
Limit czasu: 
60 minut. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu nie będą klasyfikowani. 
 
Uwagi: 
Zawodnicy przed biegiem od godz. 8:30 nie mogą przebywać na terenie parku poza 
Centrum Zawodów, a od godz. 9:45 zawodnicy oczekujący na start muszą znajdować się 
w wyznaczonej strefie w Centrum Zawodów. Zawodnicy startujący po godzinie 11:00 
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mogą przybyć do Centrum Zawodów do godz. 10:45 pod warunkiem, że nie będą 
wcześniej wchodzić na teren Parku Moczydło, a do Centrum Zawodów dojdą chodnikiem 
po północnej stronie ul. Czorsztyńskiej i przejdą na drugą stronę ulicy na wysokości 
Centrum Zawodów. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg zobowiązani są do oddania map, 
które zostaną im zwrócone po zakończeniu zawodów. Zawodnicy ci nie mogą opuszczać 
Centrum Zawodów, nie wolno im wracać na teren zawodów. 
Podczas biegu nie wolno przekraczać obiektów zaznaczonych na mapach jako 
zakazanych do przejścia (ogrodzenia, tereny z roślinnością ozdobną itd.) oraz nie wolno 
przebiegać prze klomby lub rośliny ozdobne, nawet gdyby nie były zaznaczone na 
mapach. 
Należy zwracać szczególną uwagę na innych użytkowników parku, w tym osoby 
opalające się i dzieci, omijając je w taki sposób, aby nie powodować konfliktów. 
Należy zachować ostrożność przy przebieganiu dróg rowerowych i w razie potrzeby 
należy przepuszczać jadących po nich rowerzystów. 
W rejonie jeziorek należy zwracać uwagę na wędkarzy i nie próbować przebiegać między 
wędkarzem a taflą wody, ponieważ grozi to złowieniem na haczyk lub poturbowaniem 
przez rozwścieczonego wędkarza. 
Zawodnicy naruszający powyższe zasady będą dyskwalifikowani i będą pokrywać 
ewentualnie wyrządzone szkody. 
Wszystkie punkty kontrolne będą w terenie obserwowane przez sędziów, podobnie jak 
zachowanie zawodników. 

18. Cross na 
Orientację im. 
gen. S. Kaliskiego 
(12.06.2016): 

Forma: 
Bieg indywidualny na dystansie średnim. 
 

Centrum zawodów: 
W pobliżu Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie (ul. Wyszogrodzka 101), 
położonego w lesie na zachód od drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Wyszogród . Wjazd 
na drogę prowadzącą do ośrodka będzie oznaczony lampionem. W centrum zawodów 
będą znajdować się: start, strefa zmian, meta i toalety. 
Możliwość kąpieli w SWF WAT, ul. Kartezjusza 1 w Warszawie. Parkowanie wzdłuż drogi 
leśnej między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a wyjazdem na DK nr 50.  Na drogach 
leśnych obowiązuje jeden kierunek ruchu, tak, jak jest to zaznaczone na schemacie. 
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Start: 
Interwałowy, pierwszy zawodnik startuje o godz. 9:30. 
 

Opisy punktów kontrolnych: 
Wydrukowane na mapach i do pobrania w boksach startowych. 
 

Mapa: 
„Młodzieszyn - Zachód”, skala 1:10 000, e=2,5 m, aktualność – 2014, format mapy: A4 
(210 x 297 mm) 
 
Teren: 
Częściowo płaski, a częściowo z bogatą rzeźbą o stosunkowo niewielkich 
przewyższeniach. Przebieżność i widoczność od bardzo dobrej do utrudnionej. Teren 
ograniczony drogami leśnymi, ale wewnątrz niemal pozbawiony dróg i ścieżek. 
 
Ubiór: 
Zalecany strój pokrywający całe ciało za wyjątkiem głowy i rąk. Buty z bieżnikiem 
terenowym lub korkolce. 
 
 

Trasy: 
 
KM10  -  2300 m    7 PK 
 
K12-14  -  1500 m  10 PK 
K16-18  -  3200 m  14 PK 
K20-21  -  4400 m  20 PK 
K40-45  -  3500 m  15 PK 
K65  -  2100 m  10 PK 
 
KM85  -  1700 m  10 PK 
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M12  -  1600 m  11 PK 
M14  -  3000 m  12 PK 
M16-18  -  4200 m  19 PK 
M20-21  -  6800 m  28 PK 
M35-40  -  4200 m  19 PK 
M45-55  -  3700 m  19 PK 
M65-70  -  2500 m  13 PK 
 
Podana długość tras mierzona jest w linii prostej z uwzględnieniem odcinków 
obowiązkowych. 
 
Trasa KM10 poprowadzona jest wzdłuż dróg leśnych i będzie oznakowana wstążkami w 
strefach, które będą tego wymagały oraz „buźkami” na skrzyżowaniach i rozwidleniach. 
Przebieg wstążek nie będzie oznaczony na mapie. 

 

 

Limit czasu: 
150 minut. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu nie będą klasyfikowani. 
 

Uwagi: 
Od chwili przyjazdu na teren zawodów zawodnicy mogą przebywać w Centrum 
Zawodów lub poruszać się jedynie po drodze leśnej między swoimi pojazdami a Centrum 
Zawodów. Za złamanie tych zasad zawodnicy będą dyskwalifikowani. 
 

Potwierdzanie 
PK: 

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu systemu SPORTident. Elektroniczne karty 
startowe zostaną wydane kierownikom ekip na odprawie technicznej lub przed startem 
biegu sztafetowego i zebrane po biegu indywidualnym. Opłata za zagubienie lub 
zniszczenie elektronicznej karty startowej wynosi 200 zł. Na starcie biegu należy 
potwierdzić stacje CLEAR i CHECK, a na mecie FINISH (META). 
 

Uwagi końcowe: 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. 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/

