
 

Oswój Smoka   

Piegus 
                       odsłona 8 

REGULAMIN 

TERMIN I MIEJSCE: 

20 października 2016 r. (czwartek), Warszawa – Centrum 

ORGANIZATOR: 

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE   

Kierownik imprezy: Dariusz Mazurek PInO nr leg. 721.  

FORMA, ETAPY, TRASY: 

Trasa na Oswojenie (TO) – 1 etap nocny – start w zespołach 1-5 os., 2 pkt. na OInO.  

MAPA: jak to na Smoku, kolorowa, poprzekształcana, udziwniona przez autora.  

START: czynny od godz. 18:30 do godz. 19:10.  

Start zlokalizowany będzie ... (informacja do środy 19.10).  

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 21.30. 

TEREN: miejski, w przeważającej części o dobrej przebiez nos ci.  

DOJAZD:  

 komunikacja miejska; 

 z uwagi na trudności z parkowaniem w miejscu startu zalecam parkowanie w okolicy i dojazd 

komunikacją miejską lub dojście pieszo.  

WPISOWE: 6 zł (płatne na starcie) – pewnie domyślacie się, dlaczego 

ŚWIADCZENIA:  

 komplet map dla uczestnika,  

 okolicznościowa naklejka,  

 potwierdzenie punktów na OInO (możliwość zakupu na imprezie książeczek OInO),  

 ciepła herbata i ciasto domowego wypieku na mecie.  

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ lub osobi-

ście u organizatorów na adres mailowy darek.mazurek(małpka)onet.pl do 18.10.2016 r. (wtorek) godz. 

17:59 albo na starcie (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje wzrost wpi-

sowego o 1 zł). 

INFORMACJE: 

bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl  

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków  

pogodowych, latarka, kompas, przybory do kreślenia i koniecznie coś do pisania.  

 

mailto:darek.mazurek@onet.pl


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 planuje się wprowadzić odstępstwa od Regulaminów Turystycznych MnO.  

Informacje uzupełniające dotyczące punktacji: 

 Zadaniem Uczestnika jest zdobycie określonej ilości punktów przeliczeniowych (PP) zgodnie z warto-
ściami przeliczeniowymi podanymi w opisie oraz potwierdzenie co najmniej dwóch PK z każdego wycin-
ka.  

 Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) powoduje obniżenie wartości PP za dany PK o 20% PP.  

 Błąd w opisie PK powoduje obniżenie wartości PP za dany PK o 10% PP.  

 W przypadku potwierdzenia PS ze złym opisem kara sumuje się i wynosi 30% PP za dany PK.  

 Poprawienie (zmiana) PK powoduje obniżenie wartości PP o 10% PP.  

 Brak potwierdzenia przynajmniej po dwa PK z każdego wycinka nie skutkuje naliczeniem kary, jednak 
Uczestnik będzie sklasyfikowany po wszystkich tych, którzy potwierdzili wymaganą minimalną ilość PK z 
każdego wycinka.  

 W przypadku zdobycia większej niż wymagana ilości PP za każdy nadmiarowy PP naliczana jest kara 2 PP.  

 Przy przybyciu Uczestnika w podstawowym limicie czasu nie nalicza się punktów karnych. Jeśli Uczestnik 
przybędzie na metę w limicie spóźnień nalicza się 0,1 PP kary za każdą minutę spóźnienia. Po tym limicie 
każda minuta spóźnienia „kosztuje” 1 PP.  

 W pierwszej kolejności naliczana jest kara za nadmiarowe PP, a potem dopiero kara za czas. 

 Ostateczna interpretacja punktacji należy do Organizatorów :)  

 

Do zobaczenia na starcie! 

 

 


