WPISOWE

CELE
•

Ogólnopolskie Marsze na Orientację

popularyzacja

• propagowanie aktywnych form wypoczynku
na świeŜym powietrzu.

TERMIN i MIEJSCE

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

Kierownik: Szymon Bijak
Sędzia Główny: Jarosław Górny
Budowa tras: Tymon Skadorwa, Jarosław Górny,
Tomasz Słupczyński, Ryszard Wilk
Sekretariat: Karolina Aptowicz, Joanna Remisz,
Sławomir Godyński

na

• sprawdzian
własnych
umiejętności
posługiwania się mapą i kompasem w terenie,

REGULAMIN

ORGANIZATOR

imprez

orientację i odznaki InO,

VIII InO Świętojańskie

30 czerwca – 1 lipca 2012 r. (sobota-niedziela)
lasy w okolicach Nadarzyna i Podkowy Leśnej

turystycznych

trasy TU i TZ: członkowie PTTK - 30 zł, OInO, PInO
- 25 zł, pozostali uczestnicy - 35 zł.
trasa TP: wszyscy - 5 zł, z noclegiem – 15 zł.
Płatne na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w W-wie nr 17 1140 1010 0000 3281 2500 1001
z dopiskiem „8 InO Sw + nazwisko/a” lub na
miejscu w bazie.

FORMA
ŚWIADCZENIA

turystyczne marsze na orientację w kategoriach:
TZ (=TS/TJ) - trasa dla zaawansowanych (2 etapy
dzienne +1 etap nocny; zespoły 1-2-osobowe); TS –

•

urodzeni przed i w 1992, TJ – urodzeni w i po 1993

•

X runda XLV zawodów o Tytuł Mistrza Warszawy

• ciepły posiłek w sobotę wieczorem,
poczęstunek między etapami I i II TZ i TU,

i Mazowsza w MnO

TU - trasa dla średniozaawansowanych (2 etapy
dzienne +1 etap nocny; zespoły 1-3-osobowe),
TP

-

trasa

dla

początkujących

i

mniej

zaawansowanych (1 etap dzienny; zespoły 2-5osobowe)

nocleg w warunkach turystycznych z 30.06

na 01.07.2012,

•

materiały i mapy dla zespołu,

dyplomy

i

upominki

dla

zwycięzców

kategorii TU i TZ,
•

protokół

w

wersji

elektronicznej

dla

kaŜdego,
•

potwierdzenie punktów do OInO, OTP, TP

i innych odznak.

Zawody rozgrywane w ramach III edycji Pucharu Koła
PTTK nr 1 w InO oraz Akademickich Mistrzostw

SPONSORZY

Mazowsza w MnO.

BAZA
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
(ul. śółwińska 41).

ZGŁOSZENIA
Do 27.06.2012 na adres e-mail: inosw@tlen.pl. Po
terminie wpisowe wzrasta o 5 (TZ i TU) lub o 2
(TP) zł i nie gwarantuje pełności świadczeń.

Nocleg w warunkach turystycznych (własna
karimata/materac + obuwie na zmianę), kuchnia
i sanitariaty do dyspozycji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
•

30 CZERWCA (SOBOTA)
od 13:00

—

przyjmowanie

impreza odbędzie się bez względu na

warunki pogodowe,
uczestników

•

Koło PTTK nr 1

obowiązek posiadania latarki na etapie

w bazie i wydawanie materiałów

nocnym,

14:00

— uroczyste rozpoczęcie imprezy

•

14:15

— start trasy TP

Karty Turysty, Regulaminu imprezy i poleceń

14:30

— start I etapu TZ i TU

organizatora,

od 16:30

—

praca

śródmety;

poczęstunek

•

uczestników

obowiązuje

przestrzeganie

OGÓLNOPOLSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ

VIII InO Świętojańskie

za szkody wynikłe wobec uczestników, jak

i start II etapu TZ i TU

i osób trzecich organizator nie odpowiada,

ok. 17:00

— zakończenie trasy TP

•

ok. 20:00

— zakończenie II etapu TZ i TU

zawodów organizator nie odpowiada,

od 20:00

— wydawanie ciepłego posiłku

•

22:00

— start III etapu TZ i TU

legitymacją członkowską są ubezpieczeni od

pod honorowym patronatem

za rzeczy zgubione i skradzione w czasie

wójta gminy Nadarzyn p. Janusza Grzyba

uczestnicy, będący członkami PTTK z waŜną

NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym

1 LIPCA (NIEDZIELA)

zakresie,

ok. 01:00

— zakończenie III etapu TZ i TU

•

ok. 03:00

— wstępne wyniki

PTTK,

8:30

— ogłoszenie oficjalnych wyników

•

Nadarzyn
31.06-01.07.2012

na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG

impreza jest non-profit, organizatorzy nie

i wręczenie nagród

czerpią

9:00

— zakończenie imprezy

przygotowania i przeprowadzenia,

11:00

— opuszczenie bazy

•

korzyści

finansowych

z

jej

ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy

do organizatora.

DOJAZD
Autobusami ZTM nr 703, 711 i 733 z pętli P+R Al.
Krakowska. Aktualny rozkład jazdy znajduje się na
www.ztm.waw.pl

przy Politechnice Warszawskiej

http://jedynka.om.pttk.pl

X runda XLV zawodów o Tytuł Mistrza Warszawy
i Mazowsza w Marszach na Orientację

