World Orienteering Day z Klubem InO Stowarzysze
Regulamin III edycji biegu WOD z Klubem InO Stowarzysze
I.

II.

Cele organizacji zawodów



promocja orienteeringu jako ciekawego sposobu spędzania czasu na wolnym powietrzu;
zwiększenie świadomości różnorodności aktywności z mapą w społeczności orienteeringu
w Warszawie;



zapewnienie interesującej rywalizacji osobom doświadczonym w orientacji sportowej.

Organizator
Klub Imprez na Orientację „Stowarzysze”
Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.stowarzysze.om.pttk.pl
Koordynator zawodów – Michał Kuś

III.

Kategorie, klasyfikacja
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach – Amatorskiej i Profesjonalnej
Kategoria amatorska przeznaczona jest dla osób nie mających doświadczenia z
Orienteeringiem. Składać się będzie z dwóch tras – jednej przygotowanej w konwencji Biegu
na Orientację oraz jednej w konwencji Turystycznego Marszu na Orientację. Każdy z
uczestników otrzyma dwie mapy i będzie miał okazję zapoznać się z obiema formami
pieszych zawodów na orientację. W kategorii amatorskiej nie będzie prowadzona
klasyfikacja.
W kategorii Profesjonalnej zostaną przygotowane dwie trasy do wyboru – krótka i długa –
obie na tym samym terenie. Klasyfikacja na obu trasach będzie prowadzona osobno z
podziałem na płeć.

IV.

Termin i miejsce
Park Bródnowski, 15 październik 2020 r.
Starty tras zostaną rozdzielone czasowo ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Uczestnicy kategorii amatorskiej startują w dowolnej minucie po pobraniu mapy w Centrum
Zawodów. Godziny otwarcia Centrum Zawodów podane będą w komunikacie technicznym.

Kategoria profesjonalna – start interwałowy od godziny 18:30

V.

Zgłoszenia i limity uczestnictwa
Na zawodach obowiązuje limit 150 uczestników na kategorię. Limit może zostać
zmniejszony w przypadku pojawienia się dodatkowych obostrzeń sanitarnych.
W kategorii sportowej obowiązują zgłoszenia indywidualne poprzez stronę
orienteering.waw.pl do północy w niedzielę 11 października. W kategorii amatorskiej
zgłoszenia indywidualne poprzez tą samą stronę, grupowe poprzez przesłanie listy
uczestników na adres e-mail wod@stowarzysze.org.pl bądź kontakt bezpośredni z
Koordynatorem zawodów. Zgłoszenia przez formularz możliwe do północy w niedzielę 11
października, mailowe dla grup po tym terminie będą rozpatrywane w miarę możliwości.

VI.

Świadczenia






VII.

Dla wszystkich uczestników Organizator zapewnia:
mapy w standardzie ISSprOM2019 (trasy sportowe) bądź inne (trasa MnO);
okolicznościowe naklejki potwierdzające udział w zawodach;
wodę na mecie;
pomiar czasu tras sportowych;
instruktaż dla osób początkujących.

Punkty kontrolne
Na trasach kategorii profesjonalnej punkty kontrolne będą oznaczone lampionami
przestrzennymi o wymiarach 15x15x15 cm oraz wyposażone w przyrząd do potwierdzania
obecności na punkcie. Planowane jest wykorzystanie systemu pomiaru czasu SportIdent.
Na trasach kategorii amatorskiej wykorzystane zostaną lampiony płaskie, zapatrzone w
perforator oraz oznaczone kodem QR umożliwiającym bezdotykowe potwierdzanie punktów
z wykorzystaniem smartfona.

VIII.

Postanowienia końcowe




Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.



Biorąc udział w zawodach Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez
organizatora zawodów i jego publikację w relacjach z zawodów, w mediach, materiałach
promocyjnych oraz dokumentacji zawodów.



W zawodach brać mogą tylko osoby zdrowe, nie wykazujące objawów zakażenia COVID-19.
W czasie zawodów obowiązywać będą procedury sanitarne zgodne z obowiązującymi
przepisami. Szczegółowy komunikat zostanie opublikowany przed zawodami. Każdy z
uczestników ma obowiązek zastosować się do zawartych w nim procedur pod rygorem
dyskwalifikacji.

Za szkody wynikłe wobec uczestników oraz osób trzecich organizator nie odpowiada.
Członkowie PTTK objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW Towarzystwa, pozostali
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

