*INO NIE INO*
KIEDY I GDZIE:

1.10.2014 (środa), Warszawa – Siekierki

(start w godz. 18-20, metę zamkniemy o 22, bazujemy pod gwiazdami,
dokładna lokalizacja na mapce poniżej)

ORGANIZUJE: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE
(w ramach ORIENTEERING WEEK), a konkretnie Ania Natusiewicz, Marek Piela

INFORMACJE: stowarzysze.om.pttk.pl anna.natusiewicz@gmail.com, 503860414
ZGŁOSZENIA: do 29.09.14 poprzez formularz na orienteering.waw.pl lub jak w informacjach
powyżej; po terminie wpisowe rośnie o 1zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń

WPISOWE: płatne na starcie: 3zł (2zł dla członków PTTK)
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, napój i słodki poczęstunek na
mecie, potwierdzenie pkt. na OInO (będzie możliwość zakupu książeczki)

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: długopis, latarka, kompas, rolki lub wrotki na etapie rolkowym
TEREN i MAPY: teren zróżnicowany (podmiejski, parkowy, fort); mapy bno, topograficzne,
ortofotomapy, w zależności od trasy mniej lub bardziej pełne i przekształcone

TRASY I KLASYFIKACJA ORIENTEERING WEEK:





TP dla początkujących – start w zespołach 1-4 osobowych, 1 pkt do OInO
TU dla średniozaawansowanych – start w zespołach 1-3 osobowych, 1 pkt do OInO
TZ dla zaawansowanych – start w zespołach 1-2 osobowych, 1 pkt do OInO
TRoll dla wszystkich posiadających rolki lub wrotki – mapa jak w TU, z możliwością
wglądu do pełnej, start w zespołach 1-2 osobowych, 1 pkt do OInO

 Punktacja dla każdej trasy do klasyfikacji ogólnej Orienteering Week jest zgodna
z punktacją rankingu GWIAZDA odpowiednio dla każdej kategorii i rangi zawodów. Najlepszym
InOwcem Tygodnia zostanie uczestnik, który zdobędzie najwyższą sumę punktów z 3 najlepszych
wyników swoich startów

UWAGA! Odstępstwa od przepisów i punktacji KInO ZG PTTK:






NIE MA żadnych punktów karnych, ujemnych, itd., a zadaniem uczestnika jest zdobycie jak
największej ilości punktów
Punkty uczestnik otrzymuje TYLKO za:
o Potwierdzenie właściwego punktu kontrolnego (PK) – 100 punktów
o Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) – 70 punktów
o Prawidłowe rozwiązanie zadania lokalizacyjnego – 50 punktów
o Prawidłowe rozwiązanie innego zadania – 1-10 punktów
o Przebycie trasy w podstawowym limicie czasu – 10% sumy wartości PK z trasy
Potwierdzenie PK powinno składać się z opisu punktu na mapie i kodu z lampionu
Punkt stowarzyszony (PS) do właściwego punktu kontrolnego (PK) jest to punkt podobny ze
względu na cechy charakterystyczne, tj. rzeźbę terenu, układ drożni, itd. przy jednoczesnym
podobnym umiejscowieniu na mapie, niezależnie od rzeczywistej odległości od PK







Obowiązują wpisy BPK (brak punktu kontrolnego) i BK (brak kredki), ale nieprawidłowe
wpisy nie są dodatkowo karane, uczestnik otrzymuje w takim przypadku 0 punktów
Potwierdzenie każdego punktu można poprawiać dowolną ilość razy bez punktów karnych –
ale tylko poprzez wpisanie go w nową kratkę (nie wolno kreślić!), zawsze liczy się ostatni
wpis dla danego punktu
Uczestnicy, którzy przebędą trasę w ramach limitu spóźnień będą klasyfikowani wyłącznie
na podstawie uzyskanych punktów – razem z uczestnikami, którzy zmieścili się w limicie
podstawowym; natomiast po przekroczeniu limitu spóźnień – zostaną sklasyfikowani wg
liczby punktów i czasu, ale dopiero po wszystkich uczestnikach, którzy tego limitu nie
przekroczyli
Podstawowy limit czasu może być zwiększony o 10%, jednak wtedy uczestnik zobowiązuje
się (cały zespół) do utrzymywania marszu w tempie turystycznym w trakcie pokonywania
całej trasy i powinien dopisać „10%” przy nazwie zespołu na karcie startowej

TRInO SIEKIERKI:
Zapraszamy do przebycia trasy turystyczno-rekreacyjnej – materiały do wydruku i informacje
dostępne wkrótce na trino.pttk.pl, kilka egzemplarzy będzie również dostępnych na starcie.

REFERAT WERYFIKACYJNY:
Będzie możliwość weryfikacji oraz zakupu Odznaki Imprez na Orientację (w stopniach od
popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion (dla ino-budowniczych i ino-organizatorów)
oraz Odznaki TRInO.

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. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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**
Ponieważ to nie jest „prawdziwe” i „poważne” ino uczestnicy są szczególnie zobowiązani do skoncentrowania
się na dobrej atmosferze, zabawie, ćwiczeniu się w orientacji z mapą, itd., itp.
O fair play nie wspominając. Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do
uwzględnienia tych gwiazdek w punktacji i klasyfikacji.

