Regulamin

1. CELE
-obchody 30-lecia Klubu InO Skróty
-zdobywanie punktów do jubileuszowej Odznaki 30 lat
KInO Skróty
-przygotowanie do startu w Drużynowych Mistrzostwach
Polski
-popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
-nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania
się mapą w terenie
-wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek
o Puchar Ziemi Radomskiej
-dobra zabawa na świeżym powietrzu
-spotkanie sympatyków InO i ich integracja
-umożliwienie zdobywania Odznak InO,
2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

18 sierpnia 2012, Jedlnia Letnisko
3. ORGANIZATORZY
Glob-Tech Piotr Zgoda
20-603 Lublin, Wileńska 8/17
Klub InO SKRÓTY Radom (współorganizator)
4. KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy
Piotr Zgoda
Sędzia Główny
Bogusław Ciastek PInO 439
Budowniczowie tras :
Piotr Zgoda PInO 568
Bogusław Ciastek
Obsługa startu, mety
członkowie i sympatycy KInO
„Skróty”
5. FORMA I KATEGORIE
-kat. TP „Początkujący” (2 etapy nocne)
dla ur. po 1992roku, (zespoły 2- 3osobowe), 2x 2 pkt. na
IV runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2012

OInO,

-kat. TZ „Zaawansowani” (2 etapy nocne)
dla ur. w 1992r. i wcześniej (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt.

www.skroty.eu.org

na OInO,

-kat TU - kategoria przeznaczona dla początkujących
pełnoletnich uczestników oraz „czujących się na siłach”
niepełnoletnich (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
6. TEREN
Trasy o długości ok. 3km, wędrujemy bez plecaków.
7. MAPY
Trasy zostaną przygotowane w oparciu o mapy
z dziennych etapów z lat ubiegłych.
TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.
Cała trasa zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem
się
TU- mapy „trochę” przekształcone
TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią
najbardziej
8. ZGŁOSZENIA :
Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:
Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org
Telefonicznie: 661-702-673
Prosimy o zgłoszenia do 16.08.2012, po terminie wpisowe
wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Zgłoszenie prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszeń;
Ilość miejsc nieograniczona !!
9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY
10 zł od uczestnika

Zwycięzcy Majowych 2x2 bezpłatnie !!
10.ŚWIADCZENIA
-dyplomy dla trzech najlepszych drużyn
-okolicznościowa naklejka
-komplet map dla każdego uczestnika
-słodka przekąska, napoje pomiędzy etapami.
-potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
-weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie, oraz 30 lat
KInO Skróty)
-protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać
adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza nonprofit, odbywa się na zasadach samorealizacji
-impreza zostanie przeprowadzona przy zgłoszeniu
minimum 20 osób.
-zawody mają charakter nocny, organizator nie zapewnia
oświetlenia.
-każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do
pisania i kreślenia
-zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
-impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
-za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada;
-zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
-osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo
do świadczeń i zwrotu wpisowego;
-na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
-osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką
dorosłego Opiekuna;
-obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty
Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatorów.
-możliwość nabycia książeczki InO;

12. PROGRAM IMPREZY
Sobota 18 sierpnia 2012
20.00 przyjmowanie uczestników
21.00 start etapu I wszystkich kategorii
23.00 start etapu II wszystkich kategorii
01.00 zakończenie zawodów
13. DOJAZD/ POWRÓT
30
46
Z Radomia pociąg KM- 18 ,20 (cena 6,10zł)
42
Autobusem J- 19 (przystanek Struga/plac Jagielloński)
49
Powrót do Radomia: pociąg KM 4
14. BAZA IMPREZY
Lokalizacja bazy zostanie przedstawiona na Stronia
www.skroty.eu.org/wakacyjna do dnia 16.08.2012

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na
stronie www.skroty.eu.org/wakacyjna

Zapraszamy

