Mistrzostwa Polski
w Orientacji Precyzyjnej
Kraków 19-20.06.2021
Biuletyn 2

Witamy w Krakowie!
Drodzy Sportowcy,
Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” jest ogromnie podekscytowany
możliwością zorganizowania Mistrzostw Polski w Orientacji Precyzyjnej
- w mieście z tak ogromnym bogactwem kulturowym i historycznym.
Pragniemy zaprosić Państwa do miasta królewskiego, gdzie za arenę
sportowych zmagań będą nam służyć tereny parkowo-leśne: Skałki
Twardowskiego oraz Lasek Wolski.
Do zobaczenia wkrótce!
Kierownik zawodów
Teresa Bugaj

1. Organizatorzy
- Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”
- Polski Związek Orientacji Sportowej

2.Komitet organizacyjny
- Kierownik zawodów

Teresa Bugaj

- Sędzia Główny

Jan Zdanowicz

- Budowniczy tras

Jan Zdanowicz, Adrian Król

3. Termin zawodów
19.06.2021 PreO

start godz. 11:00

19.06.2021 TempO start godz. 16:00
20.06.2021 Sztafety start godz. 10:00

4.Kategorie
OPEN - obejmuje wszystkich zawodników bez względu na płeć, wiek i stopień
niepełnosprawności.
PARA – obejmuje zawodników bez względu na wiek i płeć, których
niepełnosprawność istotnie ogranicza ich możliwości ruchowe odpowiednio do
załącznika nr 12a Regulaminu Licencyjnego PZOS.
MŁODZIK - obejmuje zawodników do 14 lat (rocznik 2007) bez względu na płeć.

Kategoria MŁODZIK nie będzie klasyfikowana w ramach Mistrzostw Polski.
Sztafety 3-osobowe klubowe z osobną klasyfikacja w kat. PARA, OPEN i
MŁODZIK.

5 Uczestnictwo i zgłoszenia
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski zobligowani są do posiadania
licencji PZOS.
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 13.06.2021 drogą mailową na adres
trial@orienteering.org.pl
W zgłoszeniu proszę umieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- kategoria,
- numer licencji,
- numer chipa,
- nazwa klubu.
Wpisowe w wysokości 20 zł od osoby za każdy start należy przelać na nr konta
60 1500 1979 1219 7003 7691 0000.
Sztafeta - 50 zł od zespołu.
W opisie przelewu proszę zamieścić informacje za kogo została dokonana
opłata startowa.

6 Centrum zawodów
Centrum zawodów zlokalizowane na placu zabaw przy ulicy Pietrusińskiego.
Biuro zawodów czynne w sobotę 19.06.2021 od godz. 9:00 do 11:00.
Prosimy nie parkować przy ulicy Pietrusińskiego, parkować można na pobliskich
uliczkach lub też w rejonie stadionu klubu Tramwaj.
W niedziele centrum zawodów przy Kopcu Piłsudskiego.
Biuro czynne w godzinach 8:30-9:30

7. Harmonogram i opis zawodów
Zawody: PreO
sobota 19.06.2021 godz. 11:00 50°02'42.5"N 19°54'36.7"E

Start zlokalizowany w odległości 20 m od Centrum Zawodów.
Długość trasy 1000 metrów, 24 punkty.
Limit czasu 105 minut OPEN, 120 minut Para.
Dwa punkty z pomiarem czasu zlokalizowane po skończeniu trasy PreO.
Na trasie będzie znajdować się 8 punktów AZ, które nie będą miały punktów
decyzyjnych.
MAPA
skala: 1:4 000 dla punktów z pomiarem czasu, mapy powiększone do skali
1:2000
aktualność – wiosna 2021
kartograf – Adrian Król
mapa z symbolami ISSprOM 2019
warstwice co 2,5 m
potwierdzanie PK: SportIdent.
Wszyscy zawodnicy startują na chipach organizatora, zgubienie chipa 150 zł.
Zawodnicy są zobowiązani do równoczesnego potwierdzania punktów
perforatorem na karcie startowej.
Zawodnicy startują według listy startowej.
Powrót do Centrum zawodów ok 1,5 km, będzie też możliwość skorzystania z
transportu busem przystosowanym do przewozu osób z
niepełnosprawnościami.
Teren PreO to teren z licznymi formacjami krasowymi, z bogata rzeźbą terenu
oraz licznymi formacjami skalnymi.

Zawody: TempO
sobota 19.06.2021, start godz. 16:00 50°02'28.5"N 19°55'03.6"E
Start zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulicy Twardowskiego i ulicy
Salezjańskiej w odległości 1600 m od Centrum zawodów.

Będzie do zaliczenia 5 stacji.
Mapy wolne i związane do wyboru.
Pomiar czasu i zapis odpowiedzi elektroniczny, przy użyciu specjalnej aplikacji.
Zawodnicy startują według listy startowej.
Zaliczają punkty z pomiarem czasu w wyznaczonej kolejności.
Część trasy zawodnicy będą prowadzeni przez wolontariuszy z zasłaniającą
widok parasolką.
MAPA
mapy wykonane w skali 1:4000 i powiększone do skali 1:2000
aktualność – wiosna 2021
kartograf - Adrian Król
mapa z symbolami ISSprOM 2019
warstwice co 2,5 m
Teren TempO to teren z licznymi formacjami krasowymi, z bogata rzeźbą
terenu oraz licznymi formacjami skalnymi.
Zawody: Sztafety
niedziela 20.06.2021, start godz. 10:00 50°03'35.9"N 19°50'40.2"E
MAPA
Lasek Wolski
skala - 1: 4000, dla zadania z pomiarem czasu, mapa powiększona do skali
1:2000
aktualność – wiosna 2021
kartograf – Jan Zdanowicz, Włodzimierz Dyzio
mapa z symbolami ISSprOM 2019
warstwice co 5 m

Teren sztafet to teren parkowy, w obrębie Kopca Piłsudskiego
Skład sztafet należy podać do godz. 16 w sobotę.
UWAGA: W BIUETYNIE NR.1 JAKO TEREN ROZEGRANIA SZTAFET PODANY BYŁ
PARK BEDNARSKIEGO.
PONIEWAŻ OBECNIE TRWAJĄ TAM PRACĘ BUDOWLANĘ, TEREN ZAWODÓW
ZOSTAŁ ZMIENIONY NA LASEK WOLSKI.
JEDNOCZEŚNIE ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO ZAWODNIKÓW O ZACHOWANIE
WIERNOŚCI IDEAŁOM SPORTOWYM I NIE PRZEBYWANIE NA TERENIE W
OKOLICY KOPCA PIŁSUDSKIEGO. TEREN TEN W ZWIĄZKU Z NIEDAWNĄ
DECYZJĄ OFICJALNIE NIE JEST ZAMKNIĘTY I TAKI POZOSTANIE , A MY
WIERZĄC ,ŻE ZAWODNICY STSOSUJĄ ZASADY FAIR PLAY JESTEŚMY
PRZEKONANI , ŻE ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DUCHU SPORTOWEJ UCZCIWOŚCI I
RYWALIZACJI
Zasady rozgrywania sztafet:
PreO: na mapie będzie zaznaczone 15 punktów. Zadaniem zawodnika jest
potwierdzić 10 z nich. Każdy zespół ma za zadanie potwierdzić każdy punkt
dokładnie dwukrotnie. Każde potwierdzenie jest punktowane oddzielnie, więc
za każdy punkt kontrolny zespół może otrzymać 0, 1 lub 2 punkty, maksymalny
wynik podczas PreO to 30.
TempO: 1 stacja, 6 lampionów, 5 map, po ukończeniu PreO.
Wynik końcowy według standardowych zasad sztafety: wynik TempO + 60
sekund kary za każdy błąd podczas PreO.
System potwierdzania punktów perforatorem na karcie startowej + dodatkowe
papierowe karty do zaznaczania które punkty potwierdziła każda ze zmian.
Perforatory będą dostępne w terenie. Można użyć dowolnego z perforatorów
do zaznaczenia potwierdzenia dowolnego z punktów, ale nie można używać
własnego perforatora.
Limit czasu: 120 minut na całą sztafetę.
Długość trasy: około 700 metrów cała trasa.
Organizacja startu:
O godz. 9:30 wszyscy zawodnicy muszą znaleźć się w strefie kwarantanny.
Start pierwszych zmian o godz. 10:00.

Zawodnik pierwszej zmiany, gdy ukończy swoją część PreO, udaje się do strefy
zmian, oddaje mapę i kartę startową sędziemu natomiast kartę z zaznaczonymi
punktami, które potwierdził przekazuje swojemu zmiennikowi po
wcześniejszemu okazaniu sędziemu. Sam udaje się do na stanowisko TempO.
Po udzieleniu odpowiedzi udaje się do strefy dla zawodników, którzy już
ukończyli trasy i tam oczekuje na zakończenie zawodów. Zawodnik drugiej
zmiany dostaje kartę, nową mapę oraz kartę od swojego poprzednika na której
są zaznaczone punkty, potwierdzone przez poprzednika i udaję się trasę PreO,
gdzie będzie musiał potwierdzić 5 punktów potwierdzonych już przez swojego
poprzednika oraz 5 nowych punktów - łącznie 10 punktów.
Zawodnik drugiej zmiany zmienia się z trzecim w ten sam sposób i udaje się na
stacje TempO.
Zawodnik trzeciej zmiany po skończeniu trasy oddaje karty sędziemu a sam
udaje się na stanowisko TempO.
W strefie zmian ustawiona będzie przenośna toaleta oraz dostępna będzie
woda.

7. Zero tolerancji
Podczas zawodów, przyjęto że dla odpowiedzi Z (zero)
odległość pomiędzy prawidłową pozycją punktu kontrolnego a
najbliższym lampionem
jest większa niż 2 metry

8 Komisja odwoławcza i protesty
Na zawody zastała powołana komisja odwoławcza w składzie:
1. Krystian Petersburski
2. Joanna Puternicka
3. Jacek Wieszaczewski
Protesty są przyjmowanie do 15 minut po ogłoszeniu wyników.

9 Zakończenie
Zakończenie zwodów oraz rozdanie medali nastąpi w niedzielę

około godz.14:00 pod Kopcem Piłsudskiego.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie
WKS Wawel nie pośredniczy w organizacji zakwaterowania i wyżywienia.

11. Inne ważne informacje
WKS Wawel zaprasza osoby zainteresowane startem w nocnych zawodach w
ramach Grand Prix w Biegach Górskich, które odbędą się 19.06.2021. Wszystkie
informację odnośnie tych zawodów można znaleźć na stronie zawodów –
krakowbiega.pl.
Wszystkie pytania proszę kierować na adres
trial@orienteering.org.pl

Powodzenia!

