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1. Cel imprezy

 \ popularyzacja biegu na orientację
 \ promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
 \ rozwój biegu na orientację na Warszawskich Bielanach
 \ poznanie terenów bielańskich osiedli oraz terenów zielonych

2. Organizator

 \ Bielański Klub Sportowy „Wataha” Warszawa
 \ Urząd Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

3. Zespół organizacyjny

 \ kierownik zawodów - Karol Galicz
 \ sędzia główny - Ryszard Piekarski
 \ sekretariat - Monika Dolińska, Krystyna Galicz
 \ obsługa SI - Agencja Projekt Igrzyska
 \ kierownik startu - Monika Marcinkiewicz - Kajzer

4. Data i miejsce

 \ Etap 1 – środa, 13 IX 2017, godzina 18:30 – Słodowiec - CZ: Zespół Szkół nr 51 im. 
Ignacego Domeyki, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa

5. Centrum Zawodów

Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa
Zalecany dojazd metrem – stacja Słodowiec, dojście ok. 300 m
Dla samochodów parking zalecany wzdłuż ulic Staffa, Duracza oraz Sadowskiej.
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6. Forma zawodów:

Indywidualny bieg sprinterski, start interwałowy – 1 minuta

7. Potwierdzanie punktów

 W zawodach zostanie użyty elektroniczny system potwierdzania punktów - SportIdent  
    

8. Program zawodów:

17:00 – otwarcie biura zawodów
18:30 – minuta „00” pierwszego etapu Pucharu Bielan w BnO
20:00 – zamknięcie mety

9. Teren zawodów

Teren zawodów obejmuje teren osiedlowo – parkowy Bielańskiego Słodowca. 

Uwaga! W terenie zawodów występują liczne uliczki osiedlowe i dojazdowe – prosimy o zachowa-
nie szczególnej ostrożności przy ich przekraczaniu! Biegnący zawodnik nie ma pierwszeństwa przed 
pojazdem!!! 
Uwaga dla kategorii: KS, KM, M18, MS, MM, MV – wymienione kategorie przekraczają podczas 
zawodów dość ruchliwą ulicę Duracza. Pokonanie jej w innym miejscu niż oznaczone na mapie 
symbolem ISSOM nr 708 (przejście dla pieszych) skutkować będzie dyskwalifikacją! Na przejściu 
przez ulicę należy zachować szczególną ostrożność i w razie konieczności ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom

10. Mapa

„Słodowiec” 
skala: 1:4000, format A4, 
autor: Karol Galicz, 
aktualność: sierpień 2017

         

Mapy zabezpieczone przed wilgocią.
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11. Parametry tras

kategoria Dystans [km] dystans po 
wariancie 

[km]

PK

K12 1,1 1,4 12
K15 2 2,5 17
K18 2,1 2,7 19
KS 3,3 4 27
KM 2,4 3 22
KV 1,8 2,3 17
KM80+ 1 1,3 11
M12 1,6 2 14
M15 2 2,6 16
M18 2,4 3,1 22
MS 3,7 4,5 29
MM 3,1 3,8 27
MV 2,4 3 19
OPEN 1,2 1,5 16

12. Procedura startu

 \ dojście do startu 450 m wyznaczone faworkami
 \ zawodnik do pierwszego boksu wchodzi na 3 minuty przed swoją minutą startu, gdzie następuje 
wyczyszczenie czipa

 \ opisy punktów dostępne na mapach oraz dodatkowo w drugim boksie startowym
 \ start pierwszego zawodnika o godzinie 18:30
 \ interwał startowy wynosi 1 minutę
 \ punkt startu (trójkąt) oznakowany lampionem

13. Opłaty

      1 bieg  3 biegi
dzieci i młodzież do 18 roku życia 15 zł   35 zł
dorośli     25 zł   60 zł

Wypożyczenie czipa: 3 zł / bieg
Zagubienie czipa: 180 zł

14. Limit czasu
60 minut
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15. Zgłoszenia

Poprzez stronę: www.orienteering.waw.pl
Możliwe na miejscu w biurze zawodów w miejsce wakatów – opłata startowa zwiększona o 5 zł

16. Listy startowe

Zostaną opublikowane na stronie www.orienteering.waw.pl

17. Wyniki

Zostaną opublikowane na stronie www.orienteering.waw.pl po zawodach

18. Postanowienie końcowe

 \ organizator ubezpieczony jest w zakresie OC 
 \ zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 
 \ organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, opiekę medyczną (ratownik medyczny), poczęstu-
nek na mecie 

 \ zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IOF (International Orienteering Federation) 
oraz PZOS (Polski Związek Orientacji Sportowej) 

 \ wszystkie mapy wykonane zgodnie ze specyfikacją sprinterską ISSOM 2007 
 \ mapy będą zabezpieczone przed wilgocią 
 \ zawody będą odbywać się w terenach osiedlowo - parkowych przy otwartym ruchu samochodowym 
(uliczki osiedlowe i drogi wewnętrzne). Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu dro-
gowego. Biegnący zawodnik ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa samochodowi w razie konieczno-
ści! Niestosowanie się do tego zapisu skutkować będzie dyskwalifikacją 

 \ zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwskazań do wysiłku fizycznego 
 \ zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów prawnych 
 \ organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów 
 \ wszystkie sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny 
 \ uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach, zdjęciach, w mediach 
oraz materiałach promocyjnych 

 \ ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownika zawodów 
 \ uczestnik zawodów zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu 
 \ wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie http:/www.orieteering.waw.pl/ 
 \ mail kontaktowy do organizatorów: pucharbielan@gmail.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!     Organizatorzy


