XLVIII Złaz Wiosenny
Politechniki Warszawskiej

Puszcza Biała
impreza na orientację

Regulamin
Organizatorzy: Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej i przyjaciele
Miejsce: Puszcza Biała, okolice Trzcianki
Termin:

niedziela, 15 kwietnia 2012r.

Forma: turystyczne marsze na orientację w kategoriach:
•
TP – dla początkujących, bez granicy wieku – zespoły 1-5 os.;
1 etap, 2 punkty InO
•
TU – dla średniozaawansowanych (lub dla juniorów TJ - rok ur. od 1993) – zespoły
1-2 os.; 2 etapy, 2x2 punkty InO
•
TZ – dla zaawansowanych – zespoły 1-2 os.;
2 etapy, 2x2 punkty InO
Start, baza: Szkoła podstawowa w Trzciance
http://wikimapia.org/#lat=52.6461496&lon=21.5421603&z=14&l=28&m=b
Dojazd: Pociąg KM, odjazd 6:10 Warszawa Wileńska, o 7:49 na stacji Dalekie,
przesiadka w Tłuszczu. Dojście Ŝółtym szlakiem, następnie na wysokości Gajówki Lipa
naleŜy odbić na południe do Drogi Brańskiej (dukt leśny), i nią iść na wschód do
miejscowości Trzcianka. Szkoła znajduje się w środkowej części wsi, po przejściu ok 1,5
km asfaltem i dojścia do zakrętu drogi w lewo, naleŜy jej wypatrywać po prawej stronie.

Mapy: TP – pełne, TU, TZ – modyfikowane, niepełne
Teren: leśny, lekko wydmowy, miejscami lekko podmokły

Świadczenia: mapa dla uczestników, protokół dla zespołu, poczęstunek na
półmetku/mecie, potwierdzenia udziału; dla zwycięzców dyplomy.
Wpisowe (płatne na miejscu, od osoby):
Kategoria TP:
•
uczniowie, studenci, członkowie PTTK – 2 zł
•
pozostali – 3 zł
Kategorie TU/TS
•
uczniowie, studenci, członkowie PTTK – 4 zł
•
pozostali – 6 zł
Dla wszystkich kategorii:
•
uczestnicy rajdu Puszcza Biała w ramach wpisowego na rajd,
•
zwycięzcy poprzedniej edycji – BEZPŁATNIE
•
zgłoszenie po terminie lub brak zgłoszenia – naleŜy doliczyć 1 zł

Uwagi końcowe:
•
•
•

•
•
•

Powrót: Ze stacji dalekie, pociąg KM o godz. 15:40 (przesiadka w Tłuszczu), 17:09
(bezpośredni do Warszawy Zachodniej), 21:08 (przesiadka w Tłuszczu)
Program imprezy:
8:45 – rozpoczęcie pracy startu
9:00 – 10:00 – starty kategorii TU/TS etap 1
10:00 – 11:00 – starty kategorii TP
11:30 – 13:30 – starty kategorii TU/TS etap 2
15:00 – koniec pracy mety kategorii TP
17:00 – koniec pracy mety kategorii TU/TS

•
•
•

•

Na terenie Puszczy Białej moŜe być problem z zasięgiem telefonów
komórkowych!
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Impreza moŜe zostać odwołana w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do
lasu. Ewentualne informacje pojawią się niezwłocznie na stronie imprezy
tj. http://jedynka.om.pttk.pl/ino/PB/
Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków
pogodowych i terenu, w którym odbywa się impreza.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas
imprezy wobec uczestników i osób trzecich.
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich dorośli opiekunowie lub
rodzice. Uczestnicy niepełnoletni przed startem w imprezie są zobowiązani
przedstawić pisemne pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w
imprezie lub ustną zgodę pełnoletnich opiekunów, którzy biorą
odpowiedzialność za ich start w imprezie. W pisemnym pozwoleniu musi
znajdować się zdanie, Ŝe rodzice zapoznali się z niniejszym regulaminem.
Członkom PTTK gwarantujemy ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.
Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK.
Kategoria zostanie rozegrana, jeśli na start zgłosi się co najmniej jedna
druŜyna. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona, jeśli kategorię ukończą
minimum 3 druŜyny.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do organizatorów

Zgłoszenia:

do czwartku 12 kwietnia do godz. 20:00 przyjmuje: Łukasz Lech
(lechlukasz@poczta.onet.pl, tel.: 604-377-379 SMS lub po godz. 19-tej)
Zgłoszenie po terminie lub brak zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania pełni świadczeń
i startu w InO oraz powoduje zwiększenie opłaty wpisowej.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

