Instruktorzy Chorągwi Stołecznej ZHP – Hufce:
Warszawa- Wola, Żoliborz i Praga Południe

Mistrzostwa Chorągwi Stołecznej ZHP
XIV Rajd na Orientację

13-15 KWIETNIA 2012

REGULAMIN

XIV Rajd na Orientację „LILIJKA 160”

Założenia organizacyjne

1. Miejsce
CHOTOMÓW; Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego, ul. Partyzantów 23,
05-123 Chotomów
2. Termin
13-15 kwietnia 2012
3. Ranga
a) Mistrzostwa Chorągwi Stołecznej ZHP w Marszach na Orientację
b) Decyzją Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK – impreza posiada rangę rundy
Turystycznych Mistrzostw Warszawy i Mazowsza – najwyższą rangę dla imprezy
nieogólnopolskiej.
4. Sztab organizacyjny
Paweł Marciniak (phm.) – Komendant (OInO 5/2004/05)
Aleksandra Bereżańska (phm.) – budowniczy tras
Anna Gieniusz (hm.) – budowniczy tras (OInO 12/2008/02)
Marcin Kułak – budowniczy tras (OInO 4/2004/04)
Dariusz Hutkowski (pwd.) – budowniczy tras
Adam Acher – budowniczy tras
Ewa Acher – budowniczy tras
Agnieszka Wojciechowska (pion.) – szef bazy
Jakub Bereżański – organizator
Monika Marciniak - organizator
5.

Kategorie:
TP i TD - trasy bardzo łatwe dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (TP) oraz dla dzieci
w wieku do 13 lat (TD), 2 etapy dzienne, patrole do 5 osób, 2 x 2 pkt do OInO
TU i TM - trasy łatwe dla młodzieży w wieku 14-16 lat (TM) oraz dla osób które nie mogą już z
racji wieku pójść na TM, ale nie chcą iść na TJ/TZ (TU), 2 etapy dzienne i 1 nocny, patrole do 2
osób, 3 x 2 pkt do OInO
TZ i TJ - trasy średnio-trudne dla osób w wieku 17-19 lat (TJ) oraz dla osób które nie mogą już z
str. 2

XIV Rajd na Orientację „LILIJKA 160”

Założenia organizacyjne

racji wieku pójść na TJ, ale nie chcą iść na TS (TZ), 2 etapy dzienne i 1 nocny, patrole do 2
osób, 3 x 2 pkt do OInO
TS - trasa trudna, dla osób w wieku powyżej 19 lat, 2 etapy dzienne i 1 nocny, patrole do 2
osób, 3 x 2 pkt do OinO
Teren.

6.

Leśny i miejsko- leśny
7.

Mapy.
Topograficzne, do biegów na orientację, o treści modyfikowanej
8. Zgłoszenia.
Prosimy o zgłaszanie się do 31 marca 2012 za pomocą formularza pod adresem
http://tiny.cc/Lilijka2012; na starcie w miarę wolnych materiałów startowych.
Zorganizowane grupy szczególnie prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń.
Osobom, które zgłoszą się po terminie, organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń.

9.

Wpisowe:
Harcerze: 35 zł od osoby
Pozostali: 40 zł od osoby prosimy wpłacać na konto:
64 1140 2004 0000 3602 4758 1038
Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesłać mailem na adres lilijka160@op.pl podając
w tytule maila „wpłata”.

10.

Świadczenia organizatorów:

szkolenie z terenoznawstwa i pracy z mapą oraz zasad rozgrywania
Imprez na Orientację (dla początkujących);
b)
komplet materiałów startowych dla uczestnika (na trasie TP i TD – dla patrolu);
c)
2 noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata, obowiązkowe obuwie
na zmianę);
d)
catering na śródstarcie (drożdżówka, woda, napoje);
e)
obiad w sobotę;
f)
potwierdzenie punktów do OInO;
g)
protokół dla jednostki po rajdzie;
h)
plakietka dla uczestnika;
i)
pamiątkowa naklejka;
j)
dyplomy dla zwycięzców;
k)
nagrody rzeczowe;
l)
mapy i przewodniki turystyczne obejmujące Gminę Jabłonna i okolice
(przekazane przez Wójta Gminy Jabłonna);
m)
ewentualne inne (np.dokumentacja zdjęciowa imprezy).
a)

11.

Ramowy program rajdu:
13 kwietnia 2012 – piątek
19.00-22.00 – kwaterowanie uczestników
20.00-21.00– szkolenie dla początkujących
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21.00-22.00 – kominek (dla chętnych)
14 kwietnia 2012 – sobota
7.00 - 08.30 –praca sekretariatu - przyjmowanie zgłoszeń
9.00 – wywieszenie list startowych do I etapu
9.15 – odprawa techniczna
10.00 – start do etapów dziennych wszystkich tras
15.00-17.00 – obiad
17.00-19.30 – czas wolny do dyspozycji drużyn
19.30 – wywieszenie list startowych etapów nocnych
20.00 – start do etapu nocnego
24.00-6.00 – cisza nocna
15 kwietnia 2012 – niedziela
09.15-10.00 - podsumowanie imprezy, rozdanie nagród
10.00-11.00 – czas na opuszczenie bazy
12.

Postanowienia końcowe:
Zawody są rozgrywane zgodnie z odpowiednimi regulaminami PTTK. Ostateczna
interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatorów.
b) Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, pod
groźbą dyskwalifikacji. Uczestnicy powinni podczas trwania rajdu kierować się zasadami
Prawa Harcerskiego.
c) Biorący udział w rajdzie ubezpieczają się we własnym zakresie. Impreza odbędzie się bez
względu na pogodę.
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu – aktualizacje dostępne na stronie
internetowej.
a)

13.

Informacje:
Dodatkowe informacje na stronie www.lilijka160.pl, pod nr tel. 600 382 445 (Marcin Kułak zgłoszenia i informacje, tylko w godz. 16.00-17.00 oraz 21.00-21.30), oraz 501 332 382
(Aleksandra Bereżańska – informacje, w godz. 9.00-21.00) lub e-mailem: lilijka160@op.pl

Impreza objęta jest Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Jabłonna
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