Jubileuszowe 10HEX Ino u Piotra 2011
Regulamin imprezy
CEL:
ORGANIZATOR:
TERMIN:

FORMA

TEREN:
MAPA:

ZGŁOSZENIA:
CENTRUM:

START:
WPISOWE:
ŚWIADCZENIA:
NAGRODY:

Doskonalenie umiejętności terenoznawczych wśród młodzieży i starszych. Propagowanie
walorów krajoznawczych okolic Piaseczna.
MKInO, Rodzina Janowskich,
Budowniczy tras : Piotr Janowski OiNO 1/2004
26 listopada 2011 r. (sobota)
A/ TRASA PIESZA DLA ZAAWANSOWANYCH, w kategorii TS, dwa etapy nocne dla
zaawansowanych uczestników w zespołach 2 osobowych. 2x2pkt na OInO, 8 pkt na
OTP, Impreza zaliczana do punktacji TMWiM
B/ TRASA PIESZA DLA POCZĄTKUJĄCYCH w kat TP 2 etapy nocne, zespoły 3-5
osobowe, 2x1 pkt na OInO, 6 pkt na OTP;
Pewna część trasy pokonywana indywidualnie w obu kategoriach!!
Zagajniki i inne tereny podmiejskie w pobliżu stawów i zabudowań
Kolorowa lub czarno-biała, w skali 1:10000 lub zbliżonej, aktualizowana w listopadzie
2011; Mapy dla kategorii TS preparowane
do dn. 23.11.2011 r. przyjmowane będą SMS na numer 601344862
lub e-mail piotr (at) janowscy.waw.pl
Stali bywalcy Ino u Piotra w kat. TS (uczestnicy 2009/2010) są uznani za zgłoszonych.
Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń po opłaceniu wpisowego
zwiększonego o 1 zł.
Ul. Wspólna, Głosków, przy stadionie LKS Victoria; 52°2'22½” N, 20°56'37½” E
DOJAZD indywidualny samochodem
Komunikacją miejską 727 z Metro Wilanowska do przystanku na żądanie Głosków Lipowa o godz. 15.25 , dalej dojście pieszo ok 130 m w kierunku zachodnim.
godz. 16.30 (A,B)
Zakończenie w porze umożliwiającej powrót do Warszawy autobusem ZTM.
3 zł od osoby
Pamiątkowa naklejka, poczęstunek, herbata dla uczestników, potwierdzenie pkt na OInO
i OTP.
Dyplomy dla 6 najlepszych w każdej kategorii,

• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• Uczestnicy powinni wyposażyć się we właściwy sprzęt (kompasy, latarki, zapasowe

UWAGI
KOŃCOWE:

baterie itp.) oraz odzież stosowną do charakteru i terminu imprezy
• na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK z następującymi odstępstwami na
jednym z etapów:
- PS=70 pkt, spóźnienia punktowane za inną jednostkę czasu niż minuta,
- etap ten częściowo zawodnicy pokonują indywidualnie, organizatorzy nie przewidują aby zespół na tym odcinku stracił ze sobą kontakt;
- mogą być zastosowane nietypowe, odblaskowe, oznaczenia PK w terenie.
• za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
• W związku z indywidualnymi zadaniami na jednym z etapów – łączna punktacja InO
u Piotra ma charakter indywidualny.
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

