REGULAMIN Imprezy na Orientację

Majaczki Magdalenki 2016
TERMIN I MIEJSCE:

16 grudnia 2016 (piątek),
Warszawa Śródmieście,
Start na skwerze przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście, Nowogrodzka 43, bardzo prawdopodobnym
jest, że meta będzie się znajdować w zasięgu 10 minut piechotą od startu.
ORGANIZATOR:

Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze”
kierownik: Magdalena Senderowska, PInO nr leg. 722

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
 TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) – 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na OInO
 TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU) – 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt.
na OInO
 TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) – 1 etap wieczorny – start w zespołach 2-5 os., 2 pkt. na OInO
MAPY: mapy czarno-białe i kolorowe, nietypowe, w różnych skalach, w kategorii TP pełna mapa, w kat. TZ i TU
mapy przekształcone, niepełne
START: na skwerze przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście, Nowogrodzka 43, czynny od godz. 18:20,
zamknięcie startu: godz. 19:00. Uwaga: start znajduje się pod gołym niebem i nie jest ogrzewany ani
chłodzony ;) W razie opóźnień prośba o telefon do organizatorki :)
META: godzina zamknięcia zostanie podana na mapie. W razie przybycia na metę po ustalonej godzinie
uczestnicy zespołu nie zostaną sklasyfikowani. W razie sytuacji awaryjnych prosimy o telefon (podany na
mapie). Prosimy również o informację o zejściu z trasy i rezygnacji z zawodów, jeśli taka sytuacja wystąpi.
TEREN:
miejsko-parkowy o zmiennej przebieżności
DOJAZD:
do centrum metrem, tramwajem, autobusem, samochodem w zależności od preferencji
WPISOWE: na starcie, 4 zł (członkowie PTTK: 3 zł)
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO, słodki
poczęstunek na mecie (lub na starcie na dobry początek :))
NAGRODY: Uścisk dłoni organizatora ;) oraz dyplomy dla trzech pierwszych miejsc na trasach – na życzenie
ZGŁOSZENIA: przez stronę http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/436
do 14 grudnia 2016 (środa) do godz. 23:59.
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.
INFORMACJE: pod adresem mailowym magdalena.senderowska@gmail.com lub telefonicznie: 503 644 782,
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, sprawna latarka,
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, 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.

