
54. UrodzInO 
Urodzinowa  

Impreza na Orientację 
 

REGULAMIN 
v.1.0 

  
TERMIN I MIEJSCE: 17.12.2019 (wtorek), Warszawa - Rembertów 
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie:  
   http://stowarzysze.om.pttk.pl 
Kierownik, budowniczy trasy: Tomasz Łaski PInO 716, wsparcie moralne i nie tylko Renata Łaska PInO 717.  
FORMA,  ETAPY,  TRASY: 

 TRASY URODZINOWE (TU) dla średniozaawansowanych rozgrywane w formie rogainingu etapowego; 
start w zespołach 1-3 os., 54* etapy nocne, 54x1 pkt na OInO. 

*) – Nie jest pewne czy budowniczemu uda się przygotować wszystkie 54 etapy, ale proste wyliczenia 
matematyczne wykazują, że nikomu nie uda się wszystkich 54 etapów zaliczyć . 

 
ODSTĘPSTWA: Planowane są liczne odstępstwa od regulaminów ZG InO PTTK – więc warto przeczytać.  
Na etap podstawowy (nr 1) uczestnicy dostają mapę drukowaną, na pozostałe mapy tylko w formie 
elektronicznej (obrazek jpg).  
Potwierdzenie PK odbywa się elektronicznie – każdy zespół musi posiadać telefon/tablet/komputer 
podłączony do internetu  umożliwiający używanie przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 (czyli 
praktycznie każdej), obsługę ciasteczek, oraz  posiadający czujnik GPS.  
Na starcie każdy zespół dostaje numer startowy, loguje się za jego pomocą na stronie www i uruchamiana 
jest aplikacja do potwierdzania PK. Uruchamiany jest licznik czasu. Potwierdzenie PK polega na wpisaniu w 
przeglądarce kodu PK z mapy i kodu z lampionu – do tego automatycznie dołączana jest informacja o 
lokalizacji uczestnika z modułu GPS. Informacja ta zapisywana jest na serwerze, uczestnik nie ma podglądu 
co już potwierdził. 
Na każdym PK etapu podstawowego i na większości pozostałych etapów po potwierdzeniu PK pojawia się 
możliwość wyruszenia na kolejny etap (start jest w miejscu podbitego właśnie PK) – po wyrażeniu zgody 
otwierane jest nowe okienko przeglądarki z obrazem mapy danego etapu, a nasza aplikacja przestawia się 
w tryb potwierdzania PK z tego etapu (jest to odpowiednio sygnalizowane w aplikacji). 
Etap można zakończyć wpisując specjalny nr PK „META” (wracamy wtedy do etapu poprzedniego) lub po 
prostu potwierdzając PK z jakiegoś poprzedniego etapu który trwa (wracamy wtedy do tego etapu, z 
którego PK potwierdziliśmy, zamykając wszystkie etapy pośrednie).  Potwierdzenie PK z etapu, którego nie 
mamy otwartego, oznacza PM (w etapie bieżącym). 
Etap podstawowy (kończy to wszystkie etapy) kończymy w bazie potwierdzając specjalny lampion z kodem 
META – pozostałe etapy kończymy w dowolnym momencie w sposób opisany wcześniej. 
Będzie obowiązywał ścisły limit czasu – od startu do mety etapu podstawowego. Po upływie limitu czasu 
aplikacja przestaje przyjmować potwierdzenia PK, a niezakończony etap podstawowy dostaje status NKL.  
Obowiązywać będzie MOS – potwierdzając dany PK, dzięki lokalizacji z GPS, jestem w stanie stwierdzić czy 
uczestnik rzeczywiście jest przy potwierdzanym lampionie! 
W przypadku startu TYLKO na etap podstawowy istnieje możliwość użycia tradycyjnej karty startowej. 
Kilka dni przed imprezą udostępnię wersję demo aplikacji do potwierdzania PK. 
PUNKTACJA: wzorowana na rogainingu, będzie także klasyfikacja generalna: 

 Potwierdzony PK: +100pp / PS: +75pp 

 Zmiana/opis: -10pp 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/


 PM: -100pp 

 Zaliczony etap: +100pp 

 Etap rozpoczęty, niezaliczony: -100pp 
Warunkiem zaliczenia etapu jest potwierdzenie choć jednego poprawnego PK lub PS z danego etapu,  
a dodatkowo dla etapu podstawowego powrót na metę i potwierdzenie specjalnego lampionu – oczywiście 
wszystko limicie czasu. 
Lampiony mogą być niewymiarowe (np. o rozmiarze mini) 
 
MAPA: mniej lub bardziej kolorowa, urodzinowo urozmaicona, przyozdobiona i utrudniona. Na etap 
podstawowy dostępna w formie papierowej, na pozostałej tylko w formie elektronicznej.    
 
START: czynny od godziny 18:30, zamknięcie startu 19:10. 
Start w okolicy stacji PK Rembertów - dokładna lokalizacja zostanie podana później. 
Start znajduje się pod prawie gołym niebem i jest klimatyzowany naturalnie;-)    
    
TEREN: miejski, parkowy i leśny o zróżnicowanej przebieżności. 
 
DOJAZD: w pobliże startu autobusami 115, 153, 183, 196, 514, koleją S2, R2, R6 w okolice PKP-Rembertów 
WPISOWE: płatne na starcie, w żelkach lub podobnej walucie;-) 
ŚWIADCZENIA:  mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO , 
poczęstunek na mecie, protokół w wersji elektronicznej. 
 
ZGŁOSZENIA:  poprzez formularz zgłoszeń na stronie https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/792 

lub osobiście/e-mailem u organizatora, do 17.12.2018 do godziny 09:00 (wtorek). ZGŁOSZENIA na starcie 
ograniczone! 
 

INFORMACJE:  pod adresem e-mail wytrzeszczone.nieposlipki@gmail.com, bieżące informacje w witrynie 
internetowej Klubu: http://stowarzysze.om.pttk.pl.   
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  Przede wszystkim dobry humor, odpowiedni do pogody strój wieczorowy z 
obowiązującymi w tym roku dodatkami: czołówką, kompasem i przyborami do pisania/kreślenia. Telefon 
komórkowy/tablet/komputer z dostępem do internetu i GPSem 
 
RODO i te sprawy: Zgłoszenie na imprezę jest dobrowolne, oznacza akceptację regulaminu i jest 
jednocześnie zgodą na publikację wyników imiennych na stronie internetowej organizatora po imprezie.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich 
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem NWN członków Towarzystwa, 
pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie planuje się wprowadzić odstępstwa 
od Regulaminów Turystycznych MnO (Informacje będą podane na mapie i wstępnie opisane są powyżej).     
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