
Regulamin Imprezy  
Marsze na Orientację „Świdermajery” 

 
 

  
TERMIN I MIEJSCE:  5 stycznia 2012 (sobota), Otwock 
ORGANIZATOR:   

 Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze”, stowarzysze.om.pttk.pl 
(kierownik: Marcin Szajko, budowniczy trasy TP: Anna Natusiewicz)  

 Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Gabriela Narutowicza 2, Otwock 
 
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:  

 TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ)   – 1 etap dzienny  
– 1 etap nocny  
    start w zespołach 1-2 os., 2 x 2 pkt. na OInO 

 TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU)  – 1 etap dzienny  
– 1 etap nocny  

     start w zespołach 1-3 os., 2 x 2 pkt. na OInO 
 TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP)   – 1 etap dzienny 

     start w zespołach 2-5 os., 1 x 2 pkt. na OInO 
 
MAPY:  mapy topograficzne, biegowe, ortofotomapy, kolorowe lub czarno-białe 

w kategorii TP pełna mapa, w kat. TZ mapa przekształcona, niepełna, niekoniecznie na papierze 
START: od 13:00 do 13:45 
BAZA:   Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Gabriela Narutowicza 2, Otwock (http://www.muzeum.ock.com.pl/ 
DOJAZD I WSKAZÓWKA LOGISTYCZNA:   
 Dojazd do Otwocka nie powinien stanowić problemu, odległość ze stacji PKP Otwock do bazy 

wynosi ok. 2 km, w komunikacie technicznym zostanie przedstawiona trasa krajoznawcza w formie 
dojściówki z kilkoma PK do potwierdzenia (1 pkt na OInO). Natomiast meta drugiego etapu 
znajduje się w centrum Otwocka (róg ul. Świderskiej i Górnej). Przybywający na imprezę 
samochodami, mogą zaparkować w centrum Otwocka w rejonie stacji PKP. 

TEREN:  leśny, wydmowy, o niewielkim stopniu urbanizacji  
WPISOWE:  dla zgłoszonych w terminie na starcie - 5 zł  
ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, konkurs, potwierdzenie pkt. na OInO (możliwość  

zakupu na imprezie książeczki OInO w cenie 2 zł), słodki poczęstunek na mecie i ciepły napój.  
NAGRODY:  dyplomy dla trzech pierwszych miejsc na trasach.  
ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race lub poprzez  

wysłanie wiadomości pod adres mailowy marcin_szajko [y] o2,pl do 3.01.2012 r. godz.18:00 lub w 
dniu imprezy na starcie; 
Zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.  

INFORMACJE: bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl lub pod adresem  
mailowym marcin_szajko[y]o2,pl 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  
dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, sprawna latarka (kat TU i TZ), kompas, 
przybory do pisania. 

 
REFERAT WERYFIKACYJNY: 

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

 
SCHEMAT DOJŚCIA NA START: 

Zostanie opublikowany wraz z komunikatem technicznym już w 2013 roku 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Impreza może się nie odbyć ze względu na pogodę (niska temperatura), za szkody wynikłe wobec  
od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na 
imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do 
organizatorów. 

 


