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REGULAMIN   
Imprezy na Orientację 

Rower & Roll 
 

 
 

 
TERMIN I MIEJSCE:  19 czerwca 2012 (wtorek), Warszawa (Mokotów) 
ORGANIZATOR:     Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze” (stowarzysze.om.pttk.pl) 

   kierownik: Barbara Szmyt 
   zespół organizacyjny:  Barbara Szmyt, Dariusz Walczyna 

 
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:  

• Rowerowa TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TRz) – 1 etap wieczorny – start  
w zespołach 1-2 os., 1 pkt. na OInO, mapa przekształcona i niepełna; 

• Rowerowa TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TRp) – 1 etap wieczorny – start  
w zespołach 2-3 os., 1 pkt. na OInO, pełna mapa z niewielkimi przekształceniami; 

• Rolkowa TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TRollz) – 1 etap wieczorny – start  
w zespołach 1-2 os., 1 pkt. na OInO – dopuszczalny start na hulajnodze (w przypadku więcej 
niż 3 zespołów oddzielna klasyfikacja w kat. THuZ), mapa przekształcona i niepełna; 

• Rolkowa TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TRollp) – 1 etap wieczorny – start w 
zespołach 2-3 os., 1 pkt. na OInO – dopuszczalny start na hulajnodze (w przypadku więcej niż 
3 zespołów oddzielna klasyfikacja w kat. THuP, ew. dla juniorów…THu.. :DDD), mapa pełna 
z niewielkimi przekształceniami; 

• Trasa ROLLERCOASTER (TRC) – mieszana trasa rowerowo-rolkowa – 2 etapy 
wieczorne (jeden rowerowy, drugi rolkowy) – start w zespołach 1-2 os., 2x1 pkt. na OInO, 
mapa nie w pełni pełna, przekształcona, na etapie rolkowym dopuszczalny start na hulajnodze; 

Możliwość startu tylko w jednej z powyższych kategorii. 
 
MAPY: mapy czarno-białe i kolorowe (RGB lub CMYK), nietypowe, w różnych skalach i różnych 
kategoriach: pełne, półpełne i półpuste oraz niepełne przekształcone i zniekształcone 
START: czynny od godz. 18:30:00, zamknięcie startu: godz. 19:07:37,  
Pole Mokotowskie – stacja transformatorowa koło kamiennego kręgu (dokładna lokalizacja startu: 
patrz mapka lub http://mapa.targeo.pl/,19,20.99807,52.21121?l=52812a6c1f37ecf7 ) 
Start znajduje się pod gołym niebem przesłoniętym koronowanymi drzewami i nie jest podgrzewany 
(ale ogrzewany energetyką słoneczną) :) 
TEREN: miejsko-parkowy o zmiennej przebieżności  
DOJAZD:  

-‐ autobusami 119, 130, 167, 168, 174, 218, 700; tramwajami 16, 17, 33 do przystanku 
Biblioteka Narodowa lub Metro Pole Mokotowskie lub metrem do stacji Pole 
Mokotowskie 

-‐ transport własny (parking od ul. Batorego)  
WPISOWE: na starcie, w kategoriach TR i TRoll: 3 zł (członkowie PTTK: 2 zł); 
         w kategorii TRC: 4 zł (członkowie PTTK: 3 zł). 
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ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO, 
woda, herbata i słodki poczęstunek na mecie.  
NAGRODY: Dyplomy dla trzech pierwszych miejsc na trasach.  
ZGŁOSZENIA: przez stronę http://orienteering.waw.pl/ do 17 czerwca 2012 (niedziela) 
do godz. 23:59:58 
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.  
INFORMACJE: pod adresem mailowym szmytbarbara@gmail.com, telefonicznie (501 160 903) 
Najpóźniej do 14 czerwca (czwartek) do godz. 21:38:44 na stronie internetowej Klubu podany 
zostanie regulamin techniczny dla wszystkich tras. 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, 
sprawny rower i/lub rolki, kask, latarka, kompas, przybory do pisania. 
 
REFERAT WERYFIKACYJNY: 
Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację w stopniach od 
popularnego do małego złotego. 
 
 
SCHEMAT LOKALIZACJi STARTU: 
 

 
 
 

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.  


