BIULETYN nr 1
Organizator:

Nagrody:
Świadczenia:

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej
ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa 49
sekcja Orientacji Sportowej, www.orientujsienawat.pl
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej
Dzienne zawody w indywidualnym Biegu na Orientację na dystansie sprinterskim
16 maja 2018 r., środa
Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, Warszawa.
W skali 1: 2 000 (autor: Ryszard Chachurski, aktualność maj 2018), przygotowana zgodnie z obowiązującymi
normami międzynarodowymi ISSOM 2007.
zurbanizowany, płaski, z bogatą drożnią oraz z dużą ilością ogrodzeń i przeszkód sztucznych
1-2 km
Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i
pomiaru czasu SPORTident.
godz. 12:00 – 12:30 praca biura zawodów),
godz. 12:30 – start pierwszych zawodników (minuta 00),
godz. 14:30 – zakończenie zawodów.
start interwałowy,
90 minut
K I-II, K III-IV, K V-VI, K VII-VIII + G, KN
M I-II, M III-IV, M V-VI, M VII-VIII + G, MN
OPEN
zgodnie z regulaminem Szkolnych Mistrzostw Warszawy w BnO (www.szkolnebno.waw.pl).
Do 12 maja 2018 r. do 24:00 zgłoszenie imienne zawierające: nazwisko i imię, rok urodzenia, kategorię,
klub, numer licencji PZOS, (numer SI) należy przesyłać na adres e-mail: zawody@szkolnebno.waw.pl na
formularzu dostępnym na stronie zawodów www.szkolnebno.waw.pl oraz do wiadomości na adres e-mail
Ryszard.Chachurski@wat.edu.pl .
OPEN
– 5 zł
pozostałe
– bezpłatnie
za zagubienie wypożyczonej karty SI
– 200 zł
dyplomy za miejsca 1-3.
Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

Aktualności:

- na starcie - mapę z zaznaczoną trasą,
- na mecie - napój,
- pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy,
- opiekę medyczną na mecie.
Aktualności będą publikowane na stronie internetowej www.orientujsienawat.pl .

Współorganizator:
Forma zawodów:
Termin zawodów:
Biuro zawodów:
Mapa:
Teren:
Trasy:
Potwierdzanie PK:
Program zawodów:

Start:
Limit czasu:
Kategorie:

Uczestnictwo:
Zgłoszenia:

Opłaty:

Pozostałe informacje:

1. Za ubezpieczenie zawodników i stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach odpowiada zgłaszający.
2. Zawodnik zgłaszający się lub zgłaszany do udziału w zawodach:
a) zobowiązuje się, stosownie do terenu rozgrywania zawodów, do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, zasad zachowania się w lesie, nieniszczenia upraw leśnych lub roślin ozdobnych, nieprzekraczania
obiektów zakazanych, uważania na pojazdy i osoby postronne znajdujące się na terenie zawodów, itd.
Zawodnik biorący udział w zawodach ma świadomość, że odpowiada za ewentualnie wyrządzone szkody.
b) wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (nazwisko i imię, rok urodzenia, kategoria, klub,
numer licencji PZOS, numer SI oraz uzyskany wynik) w dokumentacji zawodów (listy startowe, wyniki)
udostępnianej na stronach internetowych organizatora.

c) wstępnie zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku na zdjęciach, które zostaną wykonane podczas
zawodów i umieszczone w galerii na stronach internetowych organizatora. Na prośbę zawodnika jego zdjęcia
zostaną ze stron tych usunięte.
3. Zawodnik, który wystartuje ma obowiązek zgłoszenia się na mecie nawet, jeśli postanowił nie ukończyć
trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
8. Pod względem sportowo-technicznym, zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile w komunikat zawodów nie stanowi inaczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów zostaną opublikowane w Biuletynie nr 2 (komunikacie
technicznym), który ukaże się nie później niż 3 dni przed zawodami.

Zapraszamy!

KU AZS WAT

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

