
 

 
Regulamin Imprezy na Orientację  

 
TERMIN I MIEJSCE: 8 sierpnia 2013 (czwartek), Warszawa, Park Młociński 
Bazą imprezy będzie jedna z wiat przy ul. Papirusów przy południowo – wschodnim 
terenie Parku Młocińskiego przeznaczonym na piknik. 
 
Dojazd komunikacją miejską:  autobusami nr 114 z Metra Marymont, 181, 303 z Placu 
Wilsona do przystanku Dzierżoniowska, autobusem 101 do przystanku Prozy  
Przy bazie imprezy będzie możliwość pozostawienia rowerów (konieczne zapięcie)  
  
 
ORGANIZATOR:    
• Klub Imprez na Orientację “Stowarzysze”, stowarzysze.om.pttk.pl 

  
                                    

 

KIEROWNICTWO IMPREZY:  

Magdalena Senderowska,  
Marcin Szajko, PInO nr 685 

Bal sierpniowy 

 

Przystanek  
Dzierżoniowska (NŻ) 
114, 181, 303 



REGULAMIN IMPREZY 

Miejsce imprezy: 
Warszawa, dzielnica Bielany, ulica Papirusów, dz. ew. nr 4, obręb 7-13-02 

FORMA, ETAPY, 
KATEGORIE: 

Trasy o długości około 5 kilometrów. 
 TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ)    
– 1 etap dzienny*, start w zespołach 1-2 os., 1 pkt. na OInO 
 TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU)   

      – 1 etap dzienny* start w zespołach 1-3 os., 1 pkt. na OInO 
 TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP)    
– 1 etap dzienny* – start w zespołach 2-5 os., 1 pkt. na OInO 

*etap dzienny może stać się wieczornym  

MAPY: 

W zależności od kategorii uczestnik otrzymuje spreparowany podkład, na 
który może przerysować lub uzupełnić mapę. Cała mapa, nieco 
przekształcona przedstawiona będzie znajdować się na nietypowej 
powierzchni. 

START: 
Start od godziny 18:00 do 19:00, czas zamknięcia mety podany zostanie 
w komunikacie technicznym.  
Interwał startu ok. 4 minuty dla kategorii. 

ZGŁOSZENIA:  

Poprzez formularz zgłoszeń na stronie 

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

osobiście lub mailowo u kierownictwa do 7.08.2012 r. godz. 21:00  

albo na starcie, co niestety nie gwarantuje pełnych świadczeń i 

powoduje podwyższenie wpisowego o 1 zł.  

TEREN 
Różnorodny: leśny, wydmowy oraz nadwiślański, miejscami wilgotny, 
bagnisty, wody stojące, miejscami bogata mikrorzeźba 

WPISOWE: 
dla zgłoszonych wcześniej - na starcie 5 zł 
dla zgłoszonych później - na starcie 6 zł 

ŚWIADCZENIA: 
mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na 
OInO, poczęstunek na mecie i napój. 

INFORMACJE: 

Pod adresem mailowym m.xaico (lampion) gmail.com           

Bieżące informacje na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl 

 
WYPOSAŻENIE 
UCZESTNIKA: 

dobry humor, ubiór odpowiedni do wyjścia do lasu, przybory do 
przerysowania treści mapy lub dobra pamięć wzrokowa 

 

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. 

 

 

 


