
GRA W KOLORY: ZIELONY  
 

REGULAMIN	  
	  
TERMIN	  I	  MIEJSCE:	  	   22	  marca	  2014	  (sobota),	  Warszawa	  (Mokotów)	  
ORGANIZATOR:	  	   Klub	  Imprez	  na	  Orientację	  STOWARZYSZE,	  stowarzysze.om.pttk.pl	  

Kierownik:	  Barbara	  Szmyt 
	  
FORMA,	  ETAPY,	  KATEGORIE:	  	  

• TRASA	  DLA	  ZAAWANSOWANYCH	  (TZ)	  –	  1	  etap	  –	  start	  w	  zespołach	  1-‐2	  os.,	  1	  pkt.	  na	  OInO	  	  
• TRASA	  DLA	  POCZĄTKUJĄCYCH	  (TP)	  –	  1	  etap	  –	  start	  w	  zespołach	  1-‐5	  os.,	  1	  pkt.	  na	  OInO	  

	  
MAPY:	  kolorowe,	  w	  kategorii	  TP	  pełna	  mapa,	  w	  kategorii	  TZ	  mapa	  nie	  w	  pełni	  pełna	  J	  
START:	  czynny	  od	  godz.	  15:00,	  zamknięcie	  startu:	  godz.	  15:45;	  	  
Start	  na	  Polu	  Mokotowskim	  –	  dokładna	  lokalizacja	  zostanie	  ujawniona	  na	  stronie	  Klubu	  do	  20.03.	  
Start	  znajduje	  się	  pod	  gołym	  niebem	  i	  jest	  klimatyzowany	  naturalnie	  J	  
TEREN:	  miejsko-‐parkowy	  o	  zmiennej	  przebieżności	  	  
DOJAZD:	  	  

-‐ Metrem,	  autobusem	  (119,	  167,	  168,	  174,	  700),	  tramwajem	  (17,	  33,	  37)	  -‐	  Pole	  Mokotowskie	  
-‐ transport	  własny	  	  

WPISOWE:	  płatne	  na	  starcie,	  4	  zł	  (członkowie	  PTTK,	  Klubu	  oraz	  uczestnicy	  Kursu	  AiOInO:	  3	  zł)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ŚWIADCZENIA:	  	  
mapa	  dla	  uczestnika,	  okolicznościowa	  naklejka,	  potwierdzenie	  pkt.	  do	  OInO	  (możliwość	  zakupu	  	  
na	  imprezie	  książeczki	  OInO),	  woda,	  herbata	  i	  słodki	  poczęstunek	  na	  mecie.	  	  
ZGŁOSZENIA:	  	  
poprzez	  formularz	  zgłoszeń	  na	  stronie	  http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race,	  	  
osobiście	  u	  kierownika,	  telefonicznie	  do	  20.03.2014	  r.	  (czwartek)	  godz.	  18:00	  albo	  na	  starcie;	  
Zgłoszenie	  na	  starcie	  nie	  gwarantuje	  pełnych	  świadczeń	  i	  powoduje	  podwyższenie	  wpisowego	  o	  1	  zł.	  	  
INFORMACJE:	  	  
pod	  adresem	  mailowym	  szmytbarbara@gmail.com	  lub	  telefonicznie:	  501	  160	  903,	  	  
bieżące	  informacje	  w	  witrynie	  internetowej	  Klubu:	  stowarzysze.om.pttk.pl	  
WYPOSAŻENIE	  UCZESTNIKA:	  	  
dobry	  humor,	  ubiór	  odpowiedni	  do	  warunków	  pogodowych,	  kompas,	  przybory	  do	  pisania. 
	  
REFERAT	  WERYFIKACYJNY:	  
Na	  imprezie	  będzie	  możliwość	  weryfikacji	  Odznaki	  Imprez	  na	  Orientację	  w	  stopniach	  od	  
popularnego	  do	  małego	  złotego.	  
 
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. 


