Klub InO „STOWARZYSZE”
zaprasza na
XIV Wiosenne Marsze na Orientację „WiMnO 2012”
ORGANIZATOR
Darek Walczyna (Klub InO „STOWARZYSZE”)
MIEJSCE IMPREZY
Warszawa - Młociny
TERMIN
niedziela, 20 maja 2012 r.
BAZA IMPREZY
Przystanek Młociny – Warszawa, ul. Żubrowa 17
DOJAZD
• własnym środkiem lokomocji (rower, samochód – możliwość parkowania)
• autobusami ZTM (do przystanku: ŻUBROWA UKSW 02 i dalej ok. 50 m do skrzyżowania
Wóycickiego/Żubrowa: 114 (z Bródno-Pogrodzie, Pl. Wilsona, Metro Młociny) i 181 (Pl. Wilsona)
FORMA I KATEGORIE
• TS/TJ - trasa piesza dla zaawansowanych: seniorzy/juniorzy (zespoły 1-2 osobowe), 1
etap dzienny - zaliczany do XLV Konkursu o Tytuł TMWiM
• TP - trasa piesza - dla początkujących i średniozaawansowanych (zespoły 2-3 os.), 1
etap dzienny
• TR - trasa rowerowa – na własnym sprzęcie rowerowym, zespoły 1-2 os., 1 etap
dzienny
TEREN I MAPY
Teren leśny o urozmaiconej przebieżności, miejscami piaszczysty lub o dużej wilgotności :)
Mapy: kolorowe w kat. TP/TF oraz RGB (24-bity) dla tras TS/TJ.
START
Kat. TS/TJ - od godz. 10:00; TP i TF - od godz. 10:30. Zamknięcie startu o godz. 11:30!
WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe i zgłoszenia na Starcie (Darek Walczyna, tel. 605 962 218, waldar(at)op.pl)
Kat. TS/TJ/TP/TR: 3 zł. od osoby. Bezpłatny start dla okazicieli biletu z losowania Konkursu.
PUNKTACJA Na imprezie obowiązują zasady punktacji KInO ZG PTTK.
ŚWIADCZENIA
•
materiały startowe dla zespołu + kalorie & H2O:)
•
okolicznościowa naklejka i możliwy odcisk pieczątki
•
dyplomy dla zwycięzców w kat. TS, TP i TF (dla TJ w przypadku zaliczenia do TMWiM)
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
•
obuwie, odzież ochronna (szczególnie od moskitów/kosmitów i innych opadów)
•
kompas lub busola, zegarek lub budzik
•
przybory do pisania i kreślenia - przydatne
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• impreza odbędzie się przy udziale pogody
• za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy
organizator nie bierze odpowiedzialności
• ubezpieczenie ekip we własnym zakresie
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania KARTY TURYSTY, przepisów
przeciwpożarowych, zasad Czystej Rywalizacji oraz zaleceń Organizatora, do którego jak
zwykle należy ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu:)
IMPREZA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ W PRZYPADKU ZAKAZU WSTĘPU DO LASU! :)
Do zobaczenia na imprezie!

