InO na Jelonkach.
REGULAMIN
TERMIN: 30 września 2014 (wtorek)
MIEJSCE: Warszawa – Jelonki
ORGANIZATOR: Klub Ino Stowarzysze (http://stowarzysze.om.pttk.pl)
Kierownik: Paweł Rozwadowski
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
Turystyczne marsze na orientacje:
• TP - (trasa dla początkujących) – 1etap, start w zespołach 1-5 os, 1 pkt OInO
• TU - (trasa dla średniozaawansowanych) – 1etap, start w zespołach 1-3 os, 1 pkt OInO
• TZ - (trasa dla zaawansowanych) – 1etap, start w zespołach 1-2 os, 1 pkt OInO
Impreza jest zaliczana do cyklu Orienteering Week: http://stowarzysze.om.pttk.pl/?p=3518
Punktacja dla każdej trasy do klasyfikacji ogólnej Orienteering Week (OW) jest zgodna z punktacją
rankingu GWIAZDA (http://stowarzysze.om.pttk.pl/?page_id=2764) - odpowiednio dla każdej kategorii
i rangi zawodów. Najlepszym InOwcem Tygodnia zostaje uczestnik, który ma najwyższą sumę punktów
z 3 najlepszych wyników swoich startów.

MAPY: kolorowe, w kategorii TP pełna mapa, w TU niewielkimi przekształceniami, w TZ
urozmaicona.
START:
czynny od godziny 18:15, zamknięcie startu: godz 19:00.
zlokalizowany w parku Górczewska, w pobliżu Amfiteatru Bemowo.

DOJAZD:
• komunikacją miejską autobusami:105,112,171,184,189,190,523,E-2. Lokalizacje
przystanków pokazano na mapce, od przystanków do miejsca startu około 500metrów.
• transport własny
TEREN: miejsko-parkowy o zmiennej przebieżności.
WPISOWE: na starcie, 4zł (członkowie PTTK: 3zł)
ŚWIADCZENIA:
Mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OinO
woda i słodki poczęstunek na mecie.

ZGŁOSZENIA:
Przez stronę orienteering.waw.pl/pl/entry/race lub ewentualnie mailowo pawrozik@gmail.com do
28.09.2014 (niedziela), do godz. 22:00.
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1zł
INFORMACJE:
Pod adresem mailowym: pawrozik@gmail.com, telefonicznie (602 77 50 11)
Bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:
dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, latarka, przybory do pisania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW
członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na imprezie
obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK ( z małymi modyfikacjami) , ostateczna interpretacja
regulaminu należy do organizatorów.

