
 

 

World Orienteering Day z Klubem Imprez na Orientację Stowarzysze 

  

Regulamin II edycji biegu WOD z Klubem InO Stowarzysze 

 

I.  Cele organizacji zawodów: 

 rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do aktywnych form 

spędzania czasu i rekreacji, 

 popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy wypoczynku, 

 praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. 

  

II. 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 

 

III. Termin i miejsce  

Zawody odbędą się w poniedziałek 20 maja 2019 r. na obszarze Targówka 

Mieszkaniowego ograniczonym ulicami: Handlową, Ossowskiego, Barkocińską 

i Myszkowską, w szczególności na terenie Skweru Stefana „Wiecha” Wiecheckiego. 

Centrum Zawodów zlokalizowanie będzie na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 114 

i będzie czynne od godziny 17:30. Start będzie otwarty od godziny 18:00 do godziny 

19:30, a Meta będzie czekać na ostatniego uczestnika. Oficjalne podsumowanie imprezy 

planowane jest na godzinę 20:00. 

  

IV. Trasy, zgłoszenia i limity uczestnictwa 

Na uczestników zawodów będą czekać dwie trasy: 

Trasa popularyzacyjna, o planowanej długości 1000-1500 m poprowadzona w całości 

w bezpośrednim sąsiedztwie Skweru „Wiecha”, przeznaczona zwłaszcza dla osób, które 

nie miały jeszcze styczności z zawodami na orientację. Trasa może być pokonana 

pojedynczo lub zespołowo, zarówno tempem spacerowym jak i biegiem. Na trasę 

http://www.stowarzysze.om.pttk.pl/


 

popularyzacyjną zapisy będą prowadzone w Centrum Zawodów w dniu imprezy 

i maksymalna ilość uczestników wyznaczona jest na 150 osób.  

Trasa sportowa, o planowanej długości ok. 5km, poprowadzona na mapie obejmującej 

cały teren zawodów. Trasa adresowana jest do osób mających już doświadczenie 

w biegach na orientację i sprawnych fizycznie. Zapisy na trasę sportową prowadzone 

będą do północy w piątek 17 maja poprzez formularz dostępny na stronie 

https://www.orienteering.waw.pl. W dniu zawodów dodatkowe zapisy będą możliwe 

w miarę dostępności map, przy czym Organizator gwarantuje minimum 10 miejsc.  

  

V. Świadczenia  

Dla wszystkich uczestników Organizator zapewnia:  

 Kolorowe mapy przedstawiające trasę zawodów, 

 Okolicznościowe naklejki potwierdzające udział w zawodach, 

 Na mecie drobny poczęstunek i picie, 

 Pomiar czasu pokonania trasy, 

 Dla osób bez doświadczenia w zawodach na orientację będą prowadzone szkolenia, 

 Uczestnikom trasy popularyzacyjnej pamiątkowy dyplom na mecie. 

  

VI. Punkty kontrolne 

W terenie punkty kontrolne będą oznaczone lampionami przestrzennymi o wymiarach 

15x15x15 cm wyposażonymi w przyrząd do potwierdzania obecności na punkcie. Dla 

trasy popularyzacyjnej będzie to perforator, dla trasy sportowej zastosowany będzie 

system elektronicznego pomiaru czasu Open Timing Control. Elektroniczne pastylki 

niezbędne do potwierdzania punktów zostaną wypożyczone zawodnikom w Centrum 

Zawodów przed startem. 

VII. Mapa 

Mapa na potrzeby zawodów będzie wykonana według normy ISSOM 2007 w skali 1:4000 

i cięciem warstwicowym 2.5 m w formacie A4. Dla trasy popularyzacyjnej format mapy 

może zostać ograniczony do A5. 

VIII. Wyniki 

Wyniki trasy sportowej zostaną opublikowane na stronie organizatora po zakończeniu 

zawodów. Czasy przebycia trasy będą podawane na bieżąco przy wczytywaniu trasy 

z chipów, w miarę możliwości technicznych Uczestnicy otrzymają od razu wydruki 

z międzyczasami. 

Trasa popularyzacyjna nie będzie miała prowadzonej klasyfikacji końcowej, ale każdy 

z uczestników na dyplomie otrzyma potwierdzenie uzyskanego czasu. 

https://www.orienteering.waw.pl/


 

IX. Postanowienia końcowe 

 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 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. 

 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. 

 Uczestnik zapisując się deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. 

 Uczestnik przy zapisach zobowiązuje się podać do celów statystycznych swoją kategorię 

wiekową (do 12 lat, 13-16 lat, 17-23 lata, powyżej 23 lat) oraz płeć.  

 Osoby niepełnoletnie startujące samodzielnie są zobowiązane do przedstawienia w 

trakcie zapisów pisemnej zgody na udział w zawodach, podpisanej przez rodzica lub 

prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach w zespołach ze 

swoimi opiekunami, pozostają pod ich opieką. 

 

 


