XVIII Wiosenne Marsze na Orientację
„WiMnO 2016”
VI runda TMWiM
Impreza w ramach
II Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO

REGULAMIN
Wersja 1.2

ORGANIZATOR:

Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy OM PTTK (stowarzysze.om.pttk.pl)
Mazowiecka Komisja InO (mkino.pttk.pl)

TERMIN:

8 maja 2016 r. (niedziela)

MIEJSCE:

Lasy Nieporęckie

CELE IMPREZY:

rozegranie VI rundy Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

spotkanie sympatyków i uczestników InO z naturalnymi warunkami przyrodoleczniczymi

coaching w zakresie orientacji przestrzennej i terenowej
TRASY:


TZ – trasa dla zaawansowanych, 2 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe, 2x3 pkt. na OInO



TU – trasa dla średniozaawansowanych, 2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe, 2x3 pkt. na OInO



TP – trasa dla początkujących, 2 etapy dzienne, zespoły 1-5 osobowe, 2x3 pkt. na OInO



Trasa dojściowa: http://mkino.pttk.pl/regulamin/2016/WiMO2016_dojsciowka.pdf



TRInO Nieporęt: http://trino.pttk.pl/images/pdf/Mazowsze/Nieporet_18M16.pdf

TEREN: leśny, o zróżnicowanej przebieżności
MAPY: kolorowe, nietypowe, miejscami przekształcone (czasem więcej tych miejsc)
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz: http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/380
do dn. 5 maja 2016 r. (czwartek) do godz. 23:59.
Po terminie wpisowe podwyższone o 1 zł - bez gwarancji pełnych świadczeń
Informacje: Dariusz Walczyna: e-mail: wimno(at)poczta.onet.pl lub tel. 605 962 218
BAZA: Nieporęt, ul. Kościelna (za cmentarzem: http://osm.org/go/0OzqcThjQ--?m)
DOJAZD:


autobus: 705 i 735 – do przystanku Nieporęt, Urząd Gminy 02 i dojście



własny środek lokomocji: narty, rolki, rower, o bosym lub okutym laciu, automobil

WPISOWE: 6 zł od osoby, dla członków PTTK (z aktualną legitymacją): 5 zł, płatne na miejscu 

RAMOWY PROGRAM:
 10:00

– rozpoczęcie zawodów; praca sekretariatu

 10:10

– minuta „0” wszystkich tras

 11:01

– zamknięcie startów

 do ok. 16:00

– zakończenie zawodów

ŚWIADCZENIA: mapy dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, poczęstunek oraz napój między
etapami, potwierdzenie pkt. na OInO, weryfikacja odznak InO, TRInO oraz LAMPION, możliwość
zakupu książeczki OInO
NAGRODY: dyplomy dla pierwszych miejsc na trasach
INFORMACJE:
 strona www:
 Facebook:
 Formularz zgłoszeń:

stowarzysze.om.pttk.pl
www.facebook.com/wimno
www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/380

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, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Mapa lokalizacji bazy: http://osm.org/go/0OzqcThjQ--?m

Źródło: autorzy Openstreetmap.org

