Święto Sportu WAT
12 maja 2017 r.
KOMUNIKAT TECHNICZNY
zawodów w Biegu na Orientację
Organizator:
Sekcja Orientacji Sportowej KU AZS WAT, www.orientujsienawat.pl
Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów - Dariusz Sokalski (e-mail: Dariusz.Sokalski@wat.edu.pl)
Sędzia główny – Ryszard Chachurski (e-mail: Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl)
Budowniczy tras – Ryszard Chachurski
Forma zawodów:
Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację na dystansie sprinterskim.
Termin:
12 maja 2017 r.
Program zawodów:
08:45-09:00 - praca biura zawodów (wydawanie elektronicznych kart SI)
09:30 – start pierwszego zawodnika (minuta 00)
12:00 – zakończenie zawodów (termin planowany, możliwe wcześniejsze zakończenie)
Biuro zawodów:
Będzie usytuowane w budynku Studium Wychowania Fizycznego WAT (ul. Kartezjusza 1) w pobliżu
tablicy sekcji Orientacji Sportowej KU AZS WAT obok wejścia do sauny.
Zamknięta strefa rozgrzewkowa:
Od godziny 09:00 wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w wyznaczonej strefie rozgrzewkowej
znajdującej się na terenie SWF. Informacja o usytuowaniu strefy rozgrzewkowej i droga dojścia do
niej będzie dostępna w biurze zawodów. W strefie rozgrzewkowej zakazane jest używanie telefonów
komórkowych. Zawodnicy, którzy jeszcze nie wystartowali, nie mogą się w żaden sposób kontaktować z
zawodnikami, którzy już ukończyli bieg.
Strefa mety:
Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, nie mogą się w żaden sposób kontaktować z zawodnikami, którzy
jeszcze nie wystartowali lub pozostają na trasie biegu. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg nie mogą
opuszczać strefy mety bez zgody Sędziego Głównego.
Start:
Interwałowy, z interwałem startowym wynoszącym 1 minutę.
Trójkąt, którym oznaczono na mapie start, znajduje się w terenie w miejscu pobierania map.
Potwierdzanie PK:
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych
i pomiaru czasu SPORTident. Elektroniczne karty startowe będą wydawane przed startem i należy je
oddać na mecie. Opłata za zagubienie wypożyczonej karty SI wynosi 200 zł.
Uwaga!
Elektroniczne karty startowe, które zostaną użyte w zawodach mają pojemność 20 potwierdzeń, w związku
z czym pozostaje nie więcej niż jedno wolne miejsce na błąd. Sposób używania kart startowych będzie
można przetrenować w strefie startu.
Zgłoszenia:
Do 08.05. do godz. 15:30 w formie pisemnej (Ryszard Chachurski, WML, bud. nr 72, pok. 18) lub e-mail
/Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl/ - zgłoszenie elektroniczne ważne po otrzymaniu potwierdzenia z
1

podaniem: imienia, nazwiska, kategorii, roku urodzenia oraz reprezentowanej jednostki (wydział lub
instytut, studium, itd.).

Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względu na konieczność wcześniejszego
wydrukowania map określonej liczby map z trasami.
Listy startowe:
Listy startowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl najpóźniej 11 maja
do godz. 21:00. Będą także wywieszone w biurze zawodów, w strefie rozgrzewkowej i na starcie w dniu
zawodów.
Mapa:
W skali 1:4000, aktualność: zima 2014 / kwiecień 2017 r., format mapy: A4, 210x297 mm.
Teren:
Płaski, zurbanizowany, o bardzo dobrej przebieżności.
Trasy:
Długość

Liczba PK

KS (studentki)

2400 m

17

MS (studenci)

2400 m

17

KN (kobiety – nauczycielki i pracownice: żołnierze i osoby cywilne)

2400 m

17

MN (mężczyźni – nauczyciele i pracownicy: żołnierze i osoby cywilne)

2400 m

17

Kategoria

Podana długość tras mierzona jest wzdłuż linii prostej z uwzględnieniem dobiegu od linii startu do miejsca
pobierania map.
Przewidywany czas zwycięzcy: 12’00”-15’00”, niemniej można biegać szybciej lub wolniej.
Limit czasu:
60 minut. Punkty kontrolne będą zbierane nie wcześniej niż 60 minut po starcie ostatniego zawodnika (lub
wcześniej, jeśli wszyscy zawodnicy ukończą bieg wcześniej.
Opisy punktów kontrolnych:
Będą wydrukowane na mapach oraz będzie je można pobrać na starcie. Punkt kontrolny znajduje się w
terenie w miejscu odpowiadającym środkowi okręgu oznaczającego ten punkt na mapie. Na mapach przy
numerach punktów kontrolnych zostaną wydrukowane ich kody (np. 1 – 31, 2 – 32...), które znajdują się na
stacjach SportIdent. Obowiązują wyłącznie kody punktów kontrolnych umieszczone na stacjach SI,
a nie te, które mogą ewentualnie znajdować się na stojakach.
Wyniki:
Wyniki będą publikowane na bieżąco w strefie mety oraz po zawodach na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl .
Klasyfikacja:
- indywidualna w poszczególnych kategoriach - podstawą klasyfikacji jest czas pokonania trasy, pod
warunkiem odnalezienia w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych z danej trasy. Zawodnik,
który nie odnajdzie wszystkich PK ze swojej trasy nie będzie klasyfikowany.
- zespołowa - o miejscu w klasyfikacji zespołowej decydować będzie suma punktów zdobyta przez 3
zawodników danej reprezentacji, którzy zostali sklasyfikowani na najwyższych miejscach w każdej z
kategorii, przy czym: ostatni sklasyfikowany w każdej kategorii zawodnik otrzyma 1 pkt, a każdy
poprzedzający go o 1 pkt więcej, a zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej z kategorii otrzymają
dodatkowo premię w postaci odpowiednio 3, 2, 1 punktów więcej od kolejnych. W przypadku równych
czasów zawodnicy otrzymają średnią punktów za poszczególne miejsca. Zawodnicy nieklasyfikowani
otrzymają 0 pkt.
Przykład:
Czas
M-ce
pkt

10:00
1
12

10:01
2
9

10:30
3
7

11:00
4
5

11:15
5
4

11:16
6
2,5

11:16
6
2,5

16:31
8
1

nkl
0
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W przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decydować będzie lepszy czas uzyskany przez najwyżej
sklasyfikowanego zawodnika danej reprezentacji (w przypadku ex aequo - przez drugiego, trzeciego, itd.).
Nagrody i punktacja do klasyfikacji międzywydziałowej, ubezpieczenie, opieka medyczna itd.:
Zgodnie z regulaminem Święta Sportu WAT.
Inne uwagi:
1. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił
nie ukończyć trasy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
4. O wszystkich sprawach spornych decyduje Sędzia główny zawodów.
5. Nie wolno używać obuwia wyposażonego w kolce lub korkokolce.
6. Zabronione jest bieganie po roślinach ozdobnych oraz obszarach świeżo obsianych trawą.
7. W centrum zawodów nie będzie szatni, natomiast będzie możliwość pozostawienia rzeczy.
W razie potrzeby można przebrać się w budynku SWF przy ul. Kartezjusza 1.
8. Bieżące informacje na temat zawodów będą publikowane na stronie internetowej
www.orientujsienawat.pl.
W biegu weźmie udział kilka osób mających większe doświadczenie w startach w zawodach w BnO.
Część z nich będzie pomagać w organizacji zawodów, jednak osoby te przed swoim startem nie będą
miały dostępu do map i projektów tras, a także nie miały informacji o usytuowaniu terenu, na którym zostały
zaplanowane zawody. Osoby te w razie potrzeby będą przed startem odpowiadać na pytania osób mniej
doświadczonych dotyczące procedury startu, sposobu potwierdzania punktów kontrolnych, itd.
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Dodatkowe informacje dla osób początkujących
Zawody rozegrane zostaną w bardzo prostym terenie, w którym nie będzie zachodziła konieczność
posiadania kompasu. Mapę będzie można orientować na podstawie widocznych obiektów terenowych.
Mapa wykonana jest zgodnie z międzynarodowymi normami ISSOM 2007. Można się z nimi
zapoznać na stronach internetowych:
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/International-Specification-for-Sprint-OrienteeringMaps-2007_corrected-201211.pdf (pełna wersja w j. angielskim)
https://www.rollski.pl/pl/p/file/5c0aab2c18dc964d880fef736c472d22/Symbole_sprint.jpg (skrócona wersja
w j. polskim)
Szczegółowe symbole użyte na mapie zostaną przedstawione w centrum zawodów przed startem.
Opisy punktów kontrolnych zostaną wykonane zgodnie z normami międzynarodowymi. Można się z
nimi zapoznać na stronach internetowych:
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/IOF-Control-Descriptions-2004.pdf
w j. angielskim)

(pełna

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Control-Descriptions-2004-symbols-only.pdf
wersja w j. angielskim)
https://www.rollski.pl/pl/p/file/f199f58e91e30fa7134fd297c8c58419/Opisy-PK_IOF.pdf
skrócona wersja w j. polskim)

(jeszcze

wersja

(skrócona

bardziej

Szczegółowe opisy użyte podczas zawodów zostaną przedstawione w centrum zawodów przed
startem.
Start odbywa się zgodnie ze wskazaniami zegara startowego. Kolejność potwierdzania obecności
na punktach kontrolnych jest obowiązkowa – zgodna z numeracją na mapie, należy także potwierdzić
osiągnięcie linii mety, co powoduje zatrzymanie czasu biegu. Potwierdzenie odbywa się przez przyłożenie
elektronicznej karty startowej do otworu w stacji znajdującej się na stojaku punktu kontrolnego
i przytrzymanie (poniżej 0,5 sekundy) do chwili zabłyśnięcia diody na tej stacji oraz usłyszenia sygnału
dźwiękowego. W przypadku niezadziałania stacji w czasie powyżej 2 sekund, należy dokonać
potwierdzenia w okienku na mapie oznaczonym „R” za pomocą perforatora znajdującego się na stojaku.
Powtórne przyłożenie karty do tej samej stacji powoduje zapisanie kolejnego wolnego miejsca w jej pamięci
i zmniejsza ilość pozostałego miejsca.
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