PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ

ŚwidRiNO 2014
REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE:

11 maja 2014 (niedziela), Otwock (Świder)
Ognisko Wychowawcze "Świder" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
ul. Mickiewicza 43/47, Otwock

ORGANIZATOR:

Mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. do OInO
(możliwość zakupu książeczki OInO na imprezie).
Na terenie Ogniska dostępne są miejsca parkingowe i toalety.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do 7.05.2014 r. (środa) poprzez formularz na stronie:
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race, lub telefonicznie 720 880 560.
Istnieje możliwość zgłoszenia na starcie, jednak nie gwarantuje to pełni świadczeń i
powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.

INFORMACJE:

Klub InO STOWARZYSZE
stowarzysze.om.pttk.pl
kierownik: Piotr Stachowiak
FORMY, ETAPY, KATEGORIE, MAPY:


TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) - 1 etap - zespoły 1-2 os., 1 pkt. na OInO; ok. 4,5 km
mapa kolorowa - orto-foto i topograficzna, niepełna, silnie przekształcona;



TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) - 1 etap ; zespoły 1-5 os., 1 pkt. na OInO; ok. 3,5 km
mapa kolorowa - orto-foto i topograficzna, pełna, w niewielkim stopniu przekształcona;



TRASA OTWARTA (TO) - 1 etap - zespoły bez ograniczeń, 1 pkt. na OInO; ok. 2,2 km
mapa kolorowa - orto-foto i topograficzna, pełna, nie przekształcona;

START I ZAKOŃCZENIE:

Start czynny od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Zamknięcie imprezy - godz. 15:30.

TEREN:

Otwarty-leśny, częściowo zabudowany, o różnej przebieżności.

DOJAZD:

Szybką Koleją Miejską (linia S1), lub Kolejami Mazowieckimi do stacji Świder i dalej
pieszo 1 km (ul. Jasna -> Zaciszna -> Wierzbowa).

WPISOWE:

ŚWIADCZENIA:

Płatne na starcie, 5zł (członkowie PTTK: 4zł)

Pod adresem mailowym: miharu.mk@gmail.com lub telefonicznie: 720 880 560.
Bieżące informacje na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/797254930300781/

i

http://stowarzysze.om.pttk.pl/

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:

Ubiór odpowiedni do pogody, kompas, przybory do pisania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak
i osób trzecich organizator nie odpowiada. Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego
opiekuna nie będą przyjmowane na imprezę. 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.

