PUCHAR PREZESA BKS WATAHA
w Orientacji Precyzyjnej
Regulamin – biuletyn 1
1. Cel imprezy
•
•
•
•
•

Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych
Rywalizacja o Puchar Prezesa Bielańskiego Klubu Sportowego WATAHA
Warszawa w Orientacji Precyzyjnej w kategorii pre-O
Popularyzacja orientacji sportowej
Promocja aktywnego wypoczynku
Integracja społeczności biegowej

2. Organizator
Bielański Klub Sportowy „Wataha” Warszawa
3. Partnerzy
•
•
•
•

PFRON
WKS Wawel Kraków
Nadleśnictwo Jabłonna
Leśnictwo Białobrzegi

4. Zespół organizacyjny
•
•
•
•
•

Kierownik zawodów: Karol Galicz
Sędzia główny: Teresa Bugaj
Kierownik startu: Grzegorz Doliński
Budowa tras: Karol Galicz
Kartograf: Karol Galicz

5. Termin, miejsce i godzina startu
9 kwietnia 2022, Beniaminów gm. Nieporęt, g. 12:00
6. Centrum Zawodów
Tereny leśne Leśnictwa Białobrzegi – wjazd do lasu od strony Beniaminowa (GPS:
52.442755, 21.111586). Dojazd do parkingu i biura zawodów betonową drogą przez
las, oznakowany lampionami
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7. Zapisy
Zapisy na zawody będą przyjmowane do czwartku, 7 kwietnia 2022 roku
Rejestracja na zawody poprzez formularz rejestracyjny na stronie:
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1100
8. Kategorie i trasy:
pre-O PARA – zawodnicy niepełnosprawni
pre-O OPEN – pozostali zawodnicy
pre-O PARA JUNIOR – zawodnicy niepełnosprawni urodzeni w 2002 roku i młodsi
pre-O OPEN JUNIOR – zawodnicy niepełnosprawni urodzeni w 2002 roku i młodsi
Na każdej trasie pre-O na zawodników czeka jedna stacja czasowa. Szczegółowe
parametry tras zostaną podane w komunikacie technicznym
9. Mapa
Jezioro Zapadliska - bunkry, skala 1:4000, e=2m
Autor mapy: Karol Galicz
aktualność: marzec 2022
Mapa wykonana zgodnie ze specyfikacją sprinterską ISSprOM 2019
Stara mapa terenu (2014) - LINK
10. Nagrody
Mistrzostwa Mazowsza – medale oraz upominki
11. Opłaty
20 zł – kategoria OPEN
10 zł – katgoria OPEN JUNIOR
0 zł – kategorie PARA oraz PARA JUNIOR
12. Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•
•
•

zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
organizator zapewnia pomiar czasu, wodę i poczęstunek na mecie
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IOF (International Orienteering Federation) oraz PZOS (Polski Związek Orientacji Sportowej)
mapa wykonane zgodnie ze specyﬁkacją sprinterską ISSprOM 2019
mapy będą zabezpieczone przed wilgocią
zawody będą odbywać się w terenie leśnym – nawierzchnia częściowo utwardzona
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwska-
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•
•
•
•
•
•
•
•

zań 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 stronie http:/www.orieteering.waw.pl/
mail kontaktowy do organizatorów: pucharbielan@gmail.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!
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