
Halloween-O 
 

REGULAMIN	 
ver. 1.0. [2020/10/14] 

 
 
 
 

TERMIN I MIEJSCE:  
31 października 2020 r. (sobota) 
Teren zadrzewiony (leśny i/lub parkowy) w Warszawie lub bliskiej okolicy - dokładne miejsce 
zostanie ujawnione w przeddzień startu (piątek) o godz. 20:00.  
Dojazd do niego będzie możliwy komunikacją publiczną w maksymalnie godzinę od stacji  
Metra Centrum (maksymalny zasięg potencjalnego terenu na mapie na końcu regulaminu). 
 

ORGANIZATOR:  
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl 
Kierownik: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) 
 

FORMA, ETAPY, TRASY: 
• TRASY TURYSTYCZNE:  

o Hokkaido (T-DH) – etap nocny, dla początkujących i średniozaawansowanych,  
mapa o niewielkim stopniu przekształcenia, długość 5-6 km,  
start w zespołach 1-5 os., 

o Kamo kamo (T-DK) – etap nocny, dla tych, którzy już mają doświadczenie  
w turystycznych marszach na orientację, mapa przekształcona i niepełna,  
długość 6-7 km, start w zespołach 1-3 os. 

• TRASY SPORTOWE: 
o Piżmowa (S-DP) – rogaining nocny, limity czasu: 90 min + 30 min limitu spóźnień,  

start indywidualny, 
o Olbrzymia (S-DO) – rogaining nocny, limity czasu: 150 min + 30 min limitu spóźnień, 

start indywidualny, 
 

MAPY: turystyczne i/lub do bno, aktualizowane przynajmniej w okolicy PK, 
na trasach sportowych - pełne,  
na turystycznych - z przekształceniami dopasowanymi do trudności trasy. 
 

HARMONOGRAM:  
15:30 – otwarcie Bazy 
16:00 – minuta „0”, start pierwszego zawodnika 
16:06 – zachód słońca 
17:30 – start ostatniego zawodnika 
20:30 – zamknięcie mety (przybycie na metę po tym czasie = NKL) 
 
Minuty startowe zostaną podane w piątek (30 października) wraz z lokalizacją startu.  
 



 
TEREN: w przeważającej części leśny i/lub parkowy, o zmiennej przebieżności 
 
WPISOWE:  
Do 22 października – 12 PLN / os 
Od 23 do 29 października – 16 PLN / os 
Od 30 października i na starcie – 20 PLN / os 
Liczy się data zaksięgowania przelewu. 
 

Forma płatności: 
• Przelew na konto: 

Barbara Szmyt  
90 1140 2004 0000 3302 3893 1615 (mBank)  

• BLIK na nr tel. 501 160 903 
o tytułem: Halloweeno + imię i nazwisko  
 

ŚWIADCZENIA:  
• mapa dla każdego uczestnika,  
• foliowe zabezpieczenie na mapę, 
• karta startowa,  
• pamiątkowa naklejka,  
• woda, ciepła herbata i dyniowy poczęstunek na mecie,  
• możliwość pozostawienia rzeczy w Bazie na czas przebywania na trasie, 
• potwierdzenie punktów na OInO (możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO) i OTP,  
• okolicznościowa niespodzianka J 
 

ZGŁOSZENIA:  
poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race,  
do 29.10.2020 r. (czwartek) godz. 20:00. 
 

Zgłoszenie na starcie możliwe będzie jedynie w ramach dostępnych zapasowych map  
i nie gwarantuje pełnych świadczeń. 
 
INFORMACJE: 
pod adresem mailowym szmytbarbara@gmail.com lub telefonicznie: 501 160 903,  
bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl   
 

Komunikat techniczny z dokładnymi parametrami tras zostanie opublikowany  
do czwartku 29 października. 
 
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 
• kompas, 
• latarka (najlepiej czołówka), 
• trwały środek piszący, 
• naładowany telefon komórkowy. 

 
 



REFERAT WERYFIKACYJNY:  
Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację (w stopniach  
od popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion, Odznaki TRInO oraz Jubileuszowej 
Odznaki 60-lecia Oddziału Międzyuczelnianego – z możliwością zakupu blach.  

 

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, pozostali uczestnicy ubezpieczają 

się we własnym zakresie. 
• Na trasach turystycznych planuje się wprowadzić odstępstwa od Regulaminów 

Turystycznych InO – informacje będą zawarte na mapie. 
• Dana trasa zostanie uruchomiona, jeżeli do 26 października (poniedziałek) będzie 

zgłoszonych i opłaconych przynajmniej 5 zawodników. 
• W przypadku ogłoszenia zakazu wstępu do lasu lub wprowadzenia istotnych ograniczeń 

wynikających z pandemii koronawirusa format imprezy może zostać zmieniony lub impreza 
może zostać odwołana. W przypadku odwołania imprezy 100% zwrot wpisowego. 

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarno-
epidemiologiczych. 

 
Maksymalny zasięg terenu zawodów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do zobaczenia na starcie! 


