XI Noworoczno-Bąbelkowe
Marsze na Orientację
REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE: 1 stycznia 2013 (wtorek), Warszawa – Szczęśliwice
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze” (stowarzysze.om.pttk.pl)
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
• TW – trasa dla weteranów wyłoniona z kat. TZ/TU - 1 etap - start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na
OInO, mapa przekształcona (dla TW na trasie TU obowiązuje przelicznik* logarytmiczny funkcji arc tg
aproksymujący wyniki do poziomu trudności TZ);
• TZ - TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH – 1 etap - start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na OInO, mapa
przekształcona i w pełni niepełna; na trasie nie obowiązuje 10% limit (TW);
• TU/TJ – trasa dla średniozaawansowanych / juniorów– 1 etap - start w zespołach 1-2 os., 2 pkt. na
OInO, mapa przekształcona i nie w pełni pełna; kat. TJ zostanie wyodrębniona spośród uczestników
spełniających odpowiednie kryterium wiekowe;
• TP -TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TR) – 1 etap – start w zespołach 2-3 os., 1 pkt. na OInO, pełna
mapa z niewielkimi przekształceniami;
MAPY: mapy czarno-białe i kolorowe, nietypowe, w różnych skalach i różnych kategoriach
START: czynny od godz. 12:00, zamknięcie startu: godz. 12:40,
Warszawa – Szczęśliwice, ul. Drawska 24 (przy pubie w Parku Szczęśliwice od ul. Drawskiej):
http://mapa.targeo.pl/,18,20.9584600,52.2076100?l=6267ced0b509c57b
TEREN: miejsko-parkowy, wysokościowy o zmiennej przebieżności
DOJAZD:
- autobusami: 128, 157, 184, 286, 521 do pętli Szczęśliwice lub tramwajami do przystanku Dickensa i
przejście piesze w kier. zachodnim
- transport własny (parkingi przy ul. Drawskiej)
WPISOWE: na starcie: 5 zł (członkowie PTTK: 4 zł)
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO, bąbelki,
herbata i ew. słodki poczęstunek.
NAGRODY: puchar przechodni dla zwycięzcy w kat.TZ; realizacja projektu organizacji NBMnO 2014 dla
zwycięzcy trasy TZ; możliwe dyplomy
ZGŁOSZENIA: przez stronę: http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/52 lub do organizatora do dn.
31.12.2012 r. do godz. 12:00.
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.

INFORMACJE: pod adresem mailowym waldar@op.pl lub telefonicznie: 605 962 218
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: ubiór, kompas, przybory do pisania
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.
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