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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 
Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo 
 

Data i miejsce: 05.10.2014 r., Warszawa 
 

Zespół głównych 
organizatorów: 

Kierownik zawodów   – Jacek Kijewski 
Sędzia główny    – Ryszard Chachurski 
Budowniczy tras   – Ryszard Chachurski 
Kartograf    – Maciej Gędziorowski 
Kierownik strefy zmian   – Małgorzata Krochmal 
Biuro     – Diana Gordon 
Obsługa SI    – Przemysław Patejko 
Spiker     – Jerzy Parzewski 
Kontroler klubowy   – Jerzy Parzewski 
Kontroler PZOS    – Robert Drągowski 
 

Forma zawodów: 1. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Sztafetowym Sprinterskim 
Biegu na Orientację, dzienne zawody sztafetowe na dystansie sprinterskim, 
zaliczane do CTZ. 

2. „Poligon 2014” – dzienne zawody indywidualne na dystansie sprinterskim ze 
startu masowego. 
 

Program zawodów: 04.10.2014 
18:00 – 19:00 – przyjmowanie ekip, praca biura zawodów w miejscu pracy biura 
zawodów Mistrzostw Polski w Nocnym BnO, Stajnia Ulmag, Podkowy 189 
 
05.10.2014 
8:00 – 9:00 –  przyjmowanie ekip, praca biura zawodów w Studium Wychowania 
Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1 
   9:15 –   wszyscy zawodnicy muszą znaleźć się w centrum zawodów  
  na poligonie WAT 
  9:45 –  przedstawienie procedury zmian i pobierania map 
10:00 –  start pierwszych zmian Mistrzostw Polski w kategorii S18 
11:20 –  start pierwszych zmian Mistrzostw Polski w kategorii S21* 
12:40 –  start pierwszych zmian Mistrzostw Polski Masters* 
14:00 –  start masowy do biegu indywidualnego „Poligon 2014”* 
15:00 –  zakończenie zawodów 

 - starty mogą się nieco opóźnić w przypadku przedłużenia się biegu zawodników 
z poprzednich kategorii 
 

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 (lub parkingi wzdłuż ulicy gen.  
S. Kaliskiego (2 parkingi o dużej pojemności, zalecane dla autokarów). 



               
 

 

 
Mapa: „Poligon WAT” wykonana zgodnie z normami ISSOM 2007, skala 1:4 000, warstwice 

co 2,5 m, autor: Maciej Gędziorowski, aktualność: wrzesień 2014, wykonana od 
podstaw przy wykorzystaniu danych numerycznych, wcześniejsza mapa obejmująca 
teren zawodów - Poligon UWKS WAT udostępniona jest na stronie sekcji Orientacji 
Sportowej KU AZS WAT: www.orientujsienawat.pl w zakładce dotyczącej zawodów. 
Mapy drukowane techniką cyfrową, zabezpieczone przed wilgocią. 
 

Teren: Płaski, o zróżnicowanej widoczności i w większości dobrej przebieżności, w dużej 
części otwarty, z bogatą siecią dróg i ścieżek. Na terenie zawodów występują obszary 
z mikrorzeźbą oraz typowe obiekty poligonowe, jak rowy strzeleckie o szerokości 70-
100 cm, okopy, zapory z drutu kolczastego itd.  
W pobliżu zapór z drutu kolczastego roślinność została wykoszona i są one dobrze 
widoczne, jednak zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach druty prowadzone 
są ukośnie do podtrzymujących je słupków, więc należy zachować odpowiednią 
odległość. Zapory z drutu kolczastego oznaczone są na mapie jako tereny, których 
pokonywanie jest zakazane. W strefach, gdzie znajdują się niskie, mało widoczne 
zapory z drutu kolczastego będą one oznaczone w terenie taśmą. 
W części otwartej, a także w wielu miejscach w części zalesionej, znajduje się wiele 
płytkich nierówności stanowiących pozostałości po wykopywanych i zasypywanych 
przez kilkadziesiąt lat okopów. 
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania rowów 
strzeleckich (co kilkadziesiąt metrów nad rowami znajdują się mostki, z których 
można skorzystać), jak również w pobliżu zapór z drutu kolczastego, między 
którymi znajdują się przejścia. 
Ubiór zawodników – taki jak do lasu, zakrywający całe ciało za wyjątkiem głowy, szyi 
i rąk. Zalecane typowe obuwie do lasu. 

   
 
Symbole specjalne: 

 
 

Centrum zawodów: Centrum zawodów zlokalizowane jest na terenie poligonu WAT. Dojście do centrum 
z biura zawodów wyznakowane wstążkami – ok. 1000 m. Zabronione jest 
schodzenie z dróg i ścieżek, wzdłuż których poprowadzone jest dojście, ze względu 
na to, iż przechodzą one przez teren zawodów. 
 
W centrum zawodów usytuowane będą: strefa zmian, strefa dla zawodników 
oczekujących na start (1) oraz strefa dla kibiców (2) i zawodników, którzy ukończyli 

http://www.orientujsienawat.pl/


               
 

 

bieg (3) – por. schemat tras. W obu strefach będzie można rozstawić namioty 
klubowe, których przywiezienie zalecamy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w 
namiotach organizatora. Strefy będą wyznaczone taśmami. 
 
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Masters muszą 
wejść do strefy dla zawodników lub kibiców do godziny 9:15, a następnie przejść do 
strefy dla zawodników oczekujących na start tuż po starcie masowym pierwszych 
zmian kategorii S18 (10:00). Zawodnicy startujący w zawodach indywidualnych 
„Poligon 2014” mogą wybrać, czy chcą przebywać w strefie dla zawodników 
oczekujących na start czy w strefie dla kibiców, ale nie mogą przemieszczać się 
między tymi strefami. W obu strefach będą znajdować się toalety. 
 
Zawodnicy, którzy ukończą bieg muszą przebywać w strefie przeznaczonej dla nich 
lub dla kibiców aż do zakończenia biegu zawodników rywalizujących w 
Mistrzostwach Polski Masters. 
 
W centrum zawodów nie będzie możliwości umycia się bezpośrednio po biegu. 
Możliwość taka będzie po otwarciu strefy dla kibiców i zawodników, którzy ukończyli 
bieg, co zostanie ogłoszone po zakończeniu rywalizacji w Mistrzostwach Polski 
Masters. Umywalki oraz prysznice znajdują się w budynku Studium Wychowania 
Fizycznego WAT, w pobliżu którego odbędzie się ceremonia dekoracji najlepszych 
zawodników. 
 
W strefie dla zawodników oczekujących na start pod groźbą dyskwalifikacji 
obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, komputerów, 
tabletów oraz innych urządzeń służących do komunikacji. W całym obszarze 
centrum zawodów zabronione jest wykorzystywanie starych map terenu. 
 

Trasy: 1. Mistrzostwa Polski – sztafety czteroosobowe, czterozmianowe (kobieta – 
mężczyzna – mężczyzna – kobieta), przewidywany czas zwycięzcy jednej zmiany – 
12-15 minut. 

2. Mistrzostwa Polski Masters  – sztafety dwuosobowe, czterozmianowe (każda 
osoba biega dwie zmiany w następującej kolejności: kobieta – mężczyzna – 
kobieta - mężczyzna), przewidywany czas zwycięzcy jednej zmiany – 6-7 minut. 

3. Zawody „Poligon 2014” – przewidywany czas zwycięzcy 12-15 minut. 
 
Parametry tras: 
S18 – zmiana 1 i 4: 1600 m / 14 PK, zmiana 2 i 3: 2200 m / 17 PK 
S21 – zmiana 1 i 4: 2200 m / 16 PK, zmiana 2 i 3: 2900 m / 20 PK 
S70 – zmiana 1 i 3: 1000 m / 9 PK, zmiana 2 i 4: 1300 m / 12 PK 
S100 – zmiana 1 i 3: 800 m / 9 PK, zmiana 2 i 4: 1000 m / 10 PK 
Dzieci: 1200 m / 10 PK 
K16: 1800 m / 18 PK 
K18-21: 2400 m / 19 PK 
K35-50: 1800 m / 18 PK 
K55+: trasy nie zbudowano ze względu na brak zgłoszeń 
M16: 2400 m / 18 PK 
M18-21: 2600 m / 20 PK 
M35-50: 2600 m / 20 PK 
M55+: 1800 m / 18 PK 
 



               
 

 

Oznaczenia tras: 
Na mapach przy numerach kolejnych punktów kontrolnych będą wydrukowane ich 
kody. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na pokonywanie tras we właściwej kolejności, 
gdyż poszczególne warianty będą się przecinać. Linie łączące punkty będą w takim 
przypadku przerywane dla zwiększenia czytelności. 

 
Teren centrum zawodów będzie zaznaczony na mapach kolorem fioletowym i 
przebieganie przez niego jest zakazane. W trakcie biegu zakazane jest 
przebieganie przez wszystkie strefy. Przez korytarz między strefami prowadzący 
do mety mogą przebiegać wyłącznie zawodnicy biegnący od ostatniego punktu do 
mety w celu zmiany lub ukończenia biegu na ostatniej zmianie Wybieranie 
wariantów przez ten korytarz w innym przypadku jest zabronione. 
 
Opisy punktów kontrolnych: 
Opisy punktów kontrolnych będą znajdować się wyłącznie na mapach.  
 
Punkty widokowe: 
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski będą pojawiać się kilkukrotnie, w 
odstępach 6-3 minut, w polu widzenia zawodników oczekujących na start i kibiców. 
Będą także widoczni podczas dobiegu do ostatniego punktu, z którego do mety jest 
około 100 m, i podczas dobiegu do mety. 
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Masters będą widoczni podczas 
dobiegu do ostatniego punktu, z którego do mety jest około 100 m, i podczas 
dobiegu do mety. 
Zawodnicy startujący w zawodach „Poligon 2014” będą widoczni podczas dobiegu 
do ostatniego punktu, z którego do mety jest około 100 m, i podczas dobiegu do 
mety, a w niektórych kategoriach także na wybranych przebiegach. Zawodnicy 
startujący w kategorii Dzieci będą widoczni przez większość trasy. 
 

Limit czasu: 1. Mistrzostwa Polski – 90 minut 
2. Mistrzostwa Polski Masters – 90 minut 
3. Poligon 2014 – 75 minut 

 
Procedura startu 
 i zmiana: 

4. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters  – zawodnicy pierwszych zmian 
otrzymują mapy pod nogi i startują jednocześnie na sygnał. Kolejni zawodnicy 
startują po przybiegnięciu zawodników z poprzedzających zmian ich sztafet. 
Zawodnik biegnący od ostatniego punktu poruszą się wzdłuż wyznakowanego 
odcinka obiegając strefę dla zawodników, którzy ukończyli bieg. W wyznaczonym 

1 

3 

2 



               
 

 

miejscu wrzuca mapę do skrzynki i biegnie do linii mety, gdzie potwierdza jej 
przekroczenie za pomocą stacji SI, a następnie biegnie do strefy zmian. W strefie 
zmian zawodnik przybiegający pobiera mapę oznaczoną numerem sztafety i 
zmiany i przekazuje ją przez barierkę zmiennikowi oczekującemu po drugiej 
stronie. Zawodnik startujący biegnie po odcinku wyznakowanym do miejsca 
startu oznaczonego w terenie banerem „Start”. Należy zwracać szczególną 
uwagę na pobranie właściwej mapy. Mapy będą oznaczone numerem sztafety i 
zmiany w prawym górnym rogu na przedniej i w środkowej części tylnej stronie. 
O kolejności miejsc decyduje chwila przekroczenia linii mety przez zawodnika 
(klatka piersiowa) kończącego ostatnią zmianę. Po przekroczeniu linii mety 
należy potwierdzić ukończenie biegu za pomocą stacji SI. 

5. Zawody „Poligon 2014” – wszyscy zawodnicy otrzymują mapy pod nogi i startują 
jednocześnie na sygnał. Mapy zawodników będą opisane imiennie na tylnej 
stronie. 
 

Zgłoszenia imienne 
sztafet: 

Zgłoszenia imienne sztafet należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na 
adres: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl do 29 września. W zgłoszeniu należy podać 
wszystkie niezbędne dane, wynikające z przepisów i regulaminów sportowych PZOS. 

Numery startowe: Do pobrania w biurze zawodów: 
1. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters: 

S18:    101-150 
S21:    201-250 
S70:    301- 350 
S100: 401- 450 

Zmiana I – kolor żółty 
Zmiana II – kolor zielony 
Zmiana III – kolor pomarańczony 
Zmiana IV – kolor niebieski 

2. Zawody „Poligon 2014”: 1-100 
 

Potwierdzanie PK: Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu systemu SPORTident. 
 

Opłaty: Opłaty startowe (I termin / II termin): 
1. Mistrzostwa Polski:      - 80 zł / 120 zł od sztafety 
2. Mistrzostwa Polski Masters:    - 40 zł / 60 zł od sztafety 
3. Zawody „Poligon 2014”: 

Dzieci (krótka i bardzo prosta trasa, PK w zasięgu wzroku)   - 2 zł / 2 zł 
K16-, M16-,  K18-21, M18-21, K35-50, M35-50, K55+, M55+  - 10 zł / 15 zł 

Opłata za wypożyczenie karty SI – 3 zł. 
Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI – 180 zł. 
 
Dla ułatwienia pracy Biura prosimy o przesyłanie danych do rachunków za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl do dnia 29 września. 
W przypadku nie przesłania odpowiednich danych prosimy o ich przygotowanie na 
kartach i pozostawienie w biurze, natomiast rachunki zostaną wysłane pocztą. 
Rachunki zostaną wystawione na podstawie zgłoszeń według stanu zgłoszeń  
na dzień 29 września. 

Wyżywienie: Zgodnie z Biuletynem nr 1 oraz załączonym w niniejszym komunikacie schematem 
obiektów. 
 

Uczestnictwo: 1. Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski jest: 
- posiadanie licencji PZOS, 
- posiadanie ważnych badań lekarskich (weryfikacja nastąpi w Biurze Zawodów 
   przed biegiem) lub oświadczenie dla osób pełnoletnich (można pobrać ze    
   strony MP) 

mailto:Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl
mailto:Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl


               
 

 

2. Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski Masters jest: 
- posiadanie licencji PZOS, 
- posiadanie ważnych badań lekarskich (weryfikacja nastąpi w Biurze Zawodów 
   przed biegiem) lub oświadczenie o stanie zdrowia dla osób pełnoletnich (można  
  pobrać ze strony MP) 

3. Warunkiem udziału w zawodach „Poligon 2014” jest:  
- posiadanie ważnych badań lekarskich (weryfikacja nastąpi w Biurze Zawodów 
   przed biegiem) lub oświadczenie dla osób pełnoletnich, dla osób  
   niepełnoletnich podpisują rodzice lub trenerzy (można pobrać ze strony MP) 

 
Uwagi: 1. Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi: 

- mapę z trasą 
- napój na mecie 
- opiekę medyczną na mecie 
- pomiar czasu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy 

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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie trwania zawodów. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu. 
7. Wszelkie informację publikowane są na stronie internetowej sekcji Orientacji 

Sportowej KU AZS WAT www.orientujsienawat.pl w zakładce dotyczącej 
zawodów. 

 
 

SCHEMAT OBIEKTÓW: 

 

http://www.orientujsienawat.pl/

