KOMUNIKAT TECHNICZNY
ETAP 1 – Park Skaryszewski
22.02.2014 r. (sobota)

Bieg Wedla na orientację
Organizator :

HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
www.trepklub.waw.pl
Współpraca:
KS SPÓJNIA WARSZAWA
ul.Wybrzeże Gdyńskie 2; 01-351 Warszawa
www.spojnia.warszawa.pl
Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa Praga Płd. – Tomasz Kucharski
Sponsor:
E. WEDEL
Zespół organizatorów : Kierownik zawodów
- Andrzej Krochmal
Kierownik trasy biegu na orientację - Piotr Janowski
Sędzia główny
- Konrad Janowski
Forma zawodów:
parkowy bieg na orientację na dystansie sprinterskim
Imprezy towarzyszące: IX Bieg Wedla - biegi przełajowe na dystansie 0,25;1,86;5,5 i 9,0 km
XVIII Zima na Pradze – marsze na orientację na trasie dla TZ – trasa
dla zaawansowanych, TP – początkujących, TF – familijna
Szczegóły na stronie www.biegwedla.pl lub www.trepklub.waw.pl
Program zawodów:
9.00 – 10.00 przyjmowanie zawodników w centrum zawodów
10.00 – start pierwszego zawodnika
Centrum zawodów: Muszla koncertowa przy stadionie KS „Drukarz” w parku
Sekretariat:
i szatnie w budynku KS „Drukarz”
Dojazd:
tramwajem nr; 3,6,9,24,26,28 autobusem nr: 102,125,135,158
Dojście najbliższe od al. Waszyngtona lub ul. Grochowskiej ul.
Międzynarodową (wzdłuż ogrodzenia parku) ok. 600 m
Start i meta:
w odległości 50 m od centrum, na placu za muszlą koncertową w
Parku Skaryszewskim
Potwierdzanie PK:
zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem systemu
potwierdzania punktów kontrolnych SPORTident
Dla osób, które nie posiadają chipów SPORTident będzie możliwość
ich wypożyczenia w dniu startu
Mapa:
„Park Skaryszewski 2”, 01-15-523/2WA, skala 1:5 000
autor: Andrzej Krochmal, aktualność: grudzień 2008
Teren:
parkowy o dużej ilości dróg i alejek z przeszkodami wodnymi

Trasy:
kategoria
Opis
długość ilość PK
Niebieska - fan
Dla początkujących amatorów w wieku 5-99 lat
1,99
9
Zielona - sympatyk
Dla tych co już coś potrafią
2,53
13
Żółta - mocarz
Dla tych, którzy dobrze się czują z mapą w biegu
3,45
19
Czerwona - eliciarz
Dla tych startujących regularnie
4,19
24
Długość tras jest liczona w linii prostej bez uwzględnienia naturalnych i sztucznych
przeszkód terenowych (ogrodzenia, zbiorniki wodne itp.)
UWAGA! Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na taflę lodową. Złamanie tego
zakazu będzie karane dyskwalifikacją. Trasa będzie monitorowana przez sędziów trasy.
Limit czasu:
dla wszystkich zawodników wynosi 60 minut. Przekroczenie tego
limitu może być podstawą do nie klasyfikowania.
Uczestnictwo:
warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
- przestrzeganie niniejszego regulaminu,
- udział w biegach na własną odpowiedzialność,
- złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu na
orientację,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z zawodami,
- dokonanie zgłoszenie wg niżej podanych zasad.
Zgłoszenia:
na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie
www.orienteering.waw.pl do godz. 15.00 w dniu 21.02.2014 r. (piątek).
Po tym terminie zgłoszenia można dokonać w dniu zawodów w miarę
posiadania wolnych map.
Opłaty:
młodzież szkolna – bezpłatnie, pozostali - 5 zł
wypożyczenie chipa – 3 zł
zgubienie chipa – 150 zł
Przyjmowane będą w sekretariacie w dniu zawodów pod warunkiem
zgłoszenia się przez formularz zgłoszeniowy.
Klasyfikacja ogólna: Za zwycięstwo w danym etapie zawodnik otrzymuje odpowiednio na
każdej z tras 200/180/150/120 pkt. Kolejni otrzymują o 1 punkt mniej
za każdy rozpoczęty procent straty czasu do zwycięzcy. Każdy kto
dobiegnie do mety uzyska minimum 1 punkt.
Po rozegraniu 4 etapów do wyniku końcowego zaliczane będą 3
najlepsze wyniki.
Nagrody:
Za zajęte miejsce na etapie 1 przyznawane będą słodkie upominki od
WEDLA, dyplomy itp.
Świadczenia:
mapę z naniesioną trasą, elektroniczny pomiar czasu, opiekę medyczną
na mecie, szatnie w KS „Drukarz”, toalety w pobliżu centrum
zawodów, kawa od Idee Caffee, słodycze od Wedla,
Postanowienia końcowe: Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada, Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy
zagubione lub pozostawione bez zabezpieczenia, komunikat końcowy z
wynikami zostanie opublikowany na stronach internetowych,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego
regulaminu, a o zaistniałych zmianach będą informować przed startem
na stronach internetowych lub przed samym startem, w sprawach nie
objętych regulaminem rozstrzyga organizator,
Informacje dodatkowe: Andrzej Krochmal, tel. 605 403 929

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE – O R G A N I Z A T O R Z Y

