Oswój Smoka! 8/2018
Rajd na Orientację

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE:
29 listopada 2018 r. (czwartek), Warszawa – Jelonki
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientacje STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Paweł Rozwadowski (PInO nr leg. 699)
FORMA, ETAPY, TRASY:

•

TRASA na OSWOJENIE (TO) – 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. na OInO

MAPA: kolorowa i/lub czarno-biała, miejscami trochę przekształcona
START: czynny od godz. 18:30, zamkniecie startu: godz. 19:10;
Start będzie zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania ulic Świetlików i Puszczy Solskiej.
Mapa Targeo: https://mapa.targeo.pl/17,20.9106660,52.2272024
TEREN: miejsko-parkowy o zmiennej przebieżności
DOJAZD:
•
Autobus (112, 129, 189, 190), przystanek Hala Wola

•
•

Tramwaj (10, 11, 26), przystanek Hala Wola

transport własny
WPISOWE: płatne na starcie: 5 zł
SWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznosciowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO
(mozliwosc
ł
ę zakupu na imprezie ksiazeczki OInO), woda i s odki pocz stunek na mecie.
ZGŁ OSZENIA: poprzez formularz zgłoszen na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race,
osobiscie u organizatora, telefonicznie do 28.11.2018 r. ( środa) godz. 22:00 albo na starcie (zgłoszenie
na starcie nie gwarantuje pełnych swiadczen i powoduje podwyzszenie wpisowego o 1 zł).
INFORMACJE:
pod adresem mailowym pawrozik@gmail.com lub telefonicznie: 602 77 50 11,
biezace informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków
pogodowych, kompas, latarka, przybory do kreslenia i pisania.
REFERAT WERYFIKACYJNY:
Na imprezie bedzie możliwosc weryfikacji Odznaki Imprez na Orientacje (w stopniach od
popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion oraz Odznaki TRInO – z możliwoscia zakupu
blach.
POSTANOWIENIA KON COWE:
Impreza odbedzie sie bez wzgledu na pogode, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objeci beda ubezpieczeniem od NNW członków
Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczaja sie we własnym zakresie. Na imprezie planuje wprowadzić
się odstępstwa od przepisów Regulaminów Turystycznych InO, informacje będą dostępne na mapie.

