MISTRZOSTWA POLSKI
w ORIENTACJI PRECYZYJNEJ

Biuletyn Nr 2
25.08.2020 r.

Gdynia - Gdańsk 28-30.08.2020

1. Organizatorzy
Polski Związek Orientacji Sportowej
00 – 024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30/21
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45” Gdynia
81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33
2. Współpraca
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Gmina Gdynia
- Gmina Gdańsk

3. Data i miejsce
Gdynia, Gdańsk 28–30.08.2020 r.

4. Zespół organizacyjny
Kierownik zawodów
Sędzia główny
Budowniczy tras
Kartograf

- Krystian Petersburski tel. 887-028-330
- Robert Petersburski S
- Agata Porzycz BT, Mateusz Kula (pod nadzorem), Krystian
Petersburski (pod nadzorem)
- Mateusz Kula K, Krystian Petersburski (pod nadzorem)

5. Program zawodów
27.08.2020
28.08.2020
29.08.2020
30.08.2020

Przyjmowanie ekip w biurze zawodów
Przyjmowanie ekip w biurze zawodów
TempO – Gdynia Dąbrowa
PreO – Gdańsk Zaspa
Podsumowanie konkurencji indywidualnych
Sztafety – Gdynia Dąbrowa
Podsumowanie sztafet

19.00 – 21.00
8.00 – 9.00
09.30 – 13.30
14.00 - 18.00
19.00
13.30-15.30
16.00

6. Forma zawodów
Zawody indywidualne Temp-O
Zawody indywidualne Pre-O
Zawody sztafetowe 3-osobowe

7. Biuro zawodów
27.08 (czwartek) w godz. 19.00 – 21.00
28.08 (piątek) w godz. 8.00 – 9.00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, Gdynia Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73
https://goo.gl/maps/rST3gWj1ZzJgN4DH8

DZIEŃ 1 – TempO
Gdynia Dąbrowa 28.08.2020r
Centrum Zawodów:
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, Gdynia Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73
https://goo.gl/maps/rST3gWj1ZzJgN4DH8

Mapa:
„Dąbrowa Centrum”
skala 1:4 000, e=2,5m, aktualność: sierpień 2020
Autorzy: Radosław Piotrowski, Jerzy Porzycz
Aktualizacja: Krystian Petersburski
Charakterystyka terenu:
Typowy teren osiedlowy, z małymi przewyższeniami
Kategoria:
OPEN
Informacje dodatkowe:
Na trasie znajdować się będzie 5 stacji czasowych z 6 punktami i 5 pytaniami
Maksymalny czas odpowiedzi na jednej stacji wynosi 150 sekund, ostrzeżenie o
kończącym się limicie pojawi się 20 sekund wcześniej
Kara za złą odpowiedź wynosi 30 sekund
Do wyboru będą mapy związane lub luźne.
Dojście na start z Centrum Zawodów: 450m oznakowane w terenie wstążeczkami
koloru żółtego
Długość trasy 200 metrów
Zawodnicy rozpoczynają pokonywanie trasy w wyznaczonych minutach startowych
Na trasie zawodnicy mają obowiązek zatrzymywania się przy tabliczkach z napisem
„Stop”, z których będą wzywani na stacje przez sędziów
Powrót z ostatniej Stacji do Centrum Zawodów: 650m oznakowane w terenie białoczerwonymi taśmami
Na zawodach będą używane karty startowe

DZIEŃ 2 – PreO
Osiedle Młyniec 29.08.2020r

Centrum Zawodów:
Boisko „Sahara” przy ul. Startowej w Gdańsku
GPS 54.3943457,18.5945095
Parking dostępny na uliczkach osiedlowych, ale tylko w wyznaczonym
obszarze, proszę zapoznać się z mapą!
Mapa:
„Osiedle Młyniec”
skala 1:4 000, e=2,5m,
Aktualność: sierpień 2020
Autor: Maciej Hewelt
Aktualizacja: Mateusz Kula
Charakterystyka terenu:
Teren osiedlowy z licznymi terenami otwartymi, parkowymi i małymi wzniesieniami

Kategorie:
OPEN
PARA
Informacje dodatkowe
Na trasie znajdować się będą 23 punkty kontrolne i 2 stacje czasowe (z 3 zadaniami
każda) na końcu trasy
Długość trasy wynosi 1km
Limit czasu dla OPEN: 100 minut
Limit czasu dla PARA: 115 minut
Dojście na start z Centrum Zawodów: 400m oznakowane w terenie wstążeczkami
koloru żółtego
Zawodnicy rozpoczynają pokonywanie trasy w wyznaczonych minutach startowych
Powrót ze Stacji Czasowej do Centrum Zawodów: 400m oznakowane w terenie
biało- czerwonymi taśmami
Potwierdzenie punktów przy pomocy perforatorów na karcie startowej
Kartę startową przed startem należy zgiąć w pół po przerywanej linii!
Zero tolerancja wynosi 4 metry
Oznacza to, że w przypadku odpowiedzi ZERO, najbliższy lampion w terenie będzie
stał co najmniej 4 metry od właściwego umiejscowienia punktu

DZIEŃ 3 – Sztafety
Gdynia Dąbrowa 30.08.2020r
Centrum Zawodów:
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, Gdynia Dąbrowa, ul. Nagietkowa 73
Mapa:
„Dąbrowa Centrum”
skala 1:3 000, e=2,5m,
Stacja czasowa skala 1:4 000, e=2,5m
Aktualność: sierpień 2020
Autor: Radosław Piotrowski
Aktualizacja: Krystian Petersburski

Charakterystyka terenu:
Teren szkoły z boiskami.
Kategorie:
OPEN
PARA
Informacje dodatkowe
Każdy uczestnik sztafety otrzyma mapę, na której będzie zaznaczone 15 punktów.
Zadaniem zawodnika jest potwierdzenie 10 z nich
Zespół ma za zadanie potwierdzić każdy punkt dwukrotnie
Każda sztafeta będzie miała jedną wspólną kartę, na której zawodnik będzie
zaznaczał jakie punkty potwierdził, a po ukończeniu trasy będzie przekazywał ją
następnemu uczestnikowi sztafety
Każde potwierdzenie jest punktowane oddzielnie, więc za każdy punkt kontrolny
zespół może otrzymać 0, 1 lub 2 punkty, maksymalny wynik podczas PreO wynosi 30
punktów
Stacja czasowa będzie tylko dla zawodników trzecich zmian po ukończeniu trasy
Wynik końcowy określany będzie według poniższego wzoru:
wynik stacji czasowej + 60 sekund kary za każdy błąd podczas PreO
Potwierdzanie punktów za pomocą perforatorów na karcie startowej. Kartę startową
przed startem należy zgiąć w pół po przerywanej linii
Zero tolerancja wynosi 3 metry
Oznacza to, że w przypadku odpowiedzi ZERO, najbliższy lampion w terenie będzie
stał co najmniej 3 metry od właściwego umiejscowienia punktu
8. Nagrody
miejsca 1-3 dyplomy, medale i nagrody rzeczowe
miejsca 4-6 dyplomy
9. Uwagi
- zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
sytuacji epidemiologicznej
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- organizator w trakcie trwania zawodów zapewnia opiekę medyczną.
- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych

