
LETNIE BŁĄDZENIE                                         

 

REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE: 11 sierpnia 2012 (sobota), Warszawa (Zagórze Sanatorium)
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze”, stowarzysze.om.pttk.pl

(kierownik: Joanna Puternicka, sędzia główny: Jacek Wieszaczewski) 

FORMA, ETAPY, KATEGORIE: 
• TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) – 2 etapy dzienne – start w zespołach 1-2 os., 2x1 pkt. na 

OInO
• TRASA DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (TU) - 2 etapy dzienne - start w zespołach 1-3 os., 2x1 

pkt. na OInO
• TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) – 2 etapy dzienne – start w zespołach 2-5 os., 2x1 pkt. na OInO

MAPY: różne, w kat. TP proste i prawie pełne, w kat. TU nieco przekształcone, w kat. TZ bardziej 
przekształcone, zależnie od fantazji budowniczych, która ujawni się niedługo.
START: minuta "0" 9:35, zamknięcie startu: godz. 10:45; dokładna lokalizacja startu: przystanek autobusowy 
Zagórze Sanatorium. Start znajduje się pod gołym niebem i nie jest chłodzony :) Meta w tym samym miejscu.
TEREN: płaski, z niewielkimi przewyższeniami w formie wydm śródlądowych dochodzącymi do 15m 
wysokości względnej, spora ilość terenów podmokłych i bagien, przebieżność zróżnicowana od bardzo 
dobrej do umiarkowanej, w niektórych fragmentach mapy występujące gęste jagody na podłożu 
wpływające na prędkość poruszania się (jeśli jeszcze będą owoce istnieje groźba spadku prędkości do 
zera), las mieszany z przewagą sosny. 
DOJAZD: 

- autobus 730 z Wiatracznej (odjazd 8:35) do przystanku Majdan 02 (9:04), przejść na przystanek Majdan 
03, stamtąd o 9:12 autobus 722 do przystanku Zagórze-Sanatorium; należy sprawdzić aktualny rozkład  
jazdy: ztm.waw.pl

- transport własny 
WPISOWE: na starcie, 6 zł (przodownicy i organizatorzy InO 5 zł)

AFTER PARTY: wieczorem po zawodach. Start: pub "Tramwaj Warszawski", Marszałkowska  107, godz. 20:00. 
W programie: ogłoszenie wyników, etap-niespodzianka (lekki, łatwy i przyjemny, 1 pkt. do OInO), inne 
niespodzianki. Zakończenie: okaże się :)

        
ŚWIADCZENIA: komplet map i pozostałych materiałów startowych, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie 
pkt. na OInO (możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO w cenie 2 zł), woda i słodki poczęstunek na mecie. 
NAGRODY: Dyplomy dla trzech pierwszych miejsc na trasach. 
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race , 
osobiście u kierownika, mailem na adres koolka10@wp.pl albo na starcie. Termin zgłoszeń: 10.08.2012, godz. 
12:00.
Zgłoszenie po terminie lub na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 2 
zł. 
INFORMACJE: pod adresem mailowym koolka10@wp.pl, 
bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, kompas, 
przybory do pisania.

http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race


REFERAT WERYFIKACYJNY:
Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację w stopniach od popularnego do małego złotego.

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.


