XX Wiosenne Marsze na Orientację
„WiMnO 2018”
VI runda LI- edycji TMWiM
Impreza w ramach
IV Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO

REGULAMIN
ORGANIZATOR:

Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy OM PTTK (stowarzysze.om.pttk.pl)
Mazowiecka Komisja InO (mkino.pttk.pl)

TERMIN:

19 maja 2018 r. (sobota)

MIEJSCE:

Lasy Legionowskie

SPONSOR:

DESCH Sp. z o.o. – Centrum Recyklingu,
Legionowo, ul. Zegrzyńska 44

CELE IMPREZY:
• rozegranie IV rundy LI edycji Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO
• spotkanie sympatyków i uczestników InO z zielonymi warunkami przyrodniczymi
• mentoring w zakresie orientacji przestrzennej i terenowej
TRASY:
•
•
•
•

TZ – trasa dla zaawansowanych, 2 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe, 2x3 pkt. na OInO
TU – trasa dla średniozaawansowanych, 2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe, 2x3 pkt. na OInO
TP – trasa dla początkujących, 2 etapy dzienne, zespoły 1-5 osobowe, 2x3 pkt. na OInO
bno – rogaining, pełna mapa, limit: 60 min.; 1 pkt. na OInO

• inne dojściówko-zejściówki, po 1 pkt. na OInO/szt. 😊
TEREN: leśny, o zmiennej przebieżności, zarówno w ukształtowaniu, jak i strukturze
MAPY: kolorowane, miejscami przekształcone (zależnie od trasy i inwencji artystycznej)
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz: http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/611
do dn. 17 maja 2018 r. (czwartek) do godz. 23:59.
Po terminie wpisowe podwyższone o 1 zł - bez gwarancji pełnych świadczeń
Informacje: Dariusz Walczyna: e-mail: waldar(at)poczta.onet.pl lub tel. 605 962 218
BAZA/START: Legionowo, Al. Róż/Grzybowa (Legionowo: https://osm.org/go/0OzoVN_bR-?m=)
DOJAZD:
•

Legionowo-Piaski: SKM S3 (z Lotniska) i S9 (z Gdańskiej) i dojście w kier. zachodnim

•

Legionowo-Przystanek: KM (np. R9 z Gdańskiej) i dojście w kier. północnym

•

własny środek lokomocji: rower, bicykl, rolki, wrotki, o bosym laciu, automobil i inne

WPISOWE: 6 zł od osoby; dla członków PTTK (z aktualną legitymacją): 5 zł; BnO – 3 zł.

RAMOWY PROGRAM:
➢ 10:00

– rozpoczęcie zawodów; praca sekretariatu

➢ 10:01

– minuta „0” wszystkich tras

➢ 11:01

– zamknięcie startów

➢ ok. 15:30 – zakończenie zawodów, przewidywane ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
ŚWIADCZENIA: mapy dla uczestnika, naklejka, poczęstunek między etapami, potwierdzenie pkt.
na OInO, weryfikacja odznak InO, TRInO oraz LAMPION, możliwość zakupu książeczki OInO.
NAGRODY: dyplomy dla pierwszych miejsc na trasach oraz nagrody dla najlepszych oraz w losowaniu
– sponsorowane przez DESCH Sp. z o.o. – Centrum Recyklingu.
INFORMACJE:
• strona www:
• Facebook:
• Formularz zgłoszeń:

stowarzysze.om.pttk.pl
www.facebook.com/wimno
http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/611

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.
Mapa lokalizacji bazy (źródło: autorzy Openstreetmap.org):
https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.42391&mlon=20.92198#map=17/52.42391/20.92198

