
Tree InO
czyli Urodzinowa  Impreza na Orientację wśród drzew

REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE: 

11 grudnia 2019 r. (środa), Warszawa - Żerań

ORGANIZATOR:

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: http://stowarzysze.om.pttk.pl 

Kierownik: Tomasz Łaski (PInO nr leg. 716)

Budowa tras: Przemysław Witczak (AInO 0425/2017)

  

FORMA,  ETAPY,  TRASY: 

∎ TRASA URODZINOWA TURYSTYCZNA (TU) – dwa etapy wieczorowe, każdy po ok. 3 km, start w zespołach

1-3 os., 2x1 pkt na OInO. Mapa uproszczona, niepełna, z prostymi przekształceniami.

∎ TRASA URODZINOWA BIEGOWA (B) – dwa etapy wieczorowe, każdy po ok. 3 km, start indywidualny, 2x1

pkt na OInO. Obowiązkowa kolejność zaliczania punktów. Mapa uproszczona, niepełna, bez przekształceń 

(nie należy oczekiwać mapy do BnO!)

Start w jednym dowolnym etapie lub łączenie jednego etapu turystycznego z jednym biegowym jest 
odradzane - wiąże się ze sporymi kłopotami, przede wszystkim dla uczestników.

TEREN: Parkowy o dobrej przebieżności.

START: Czynny od godziny 18:00, zamknięcie mety 22:00.

Start zlokalizowany jest pod wiaduktami Mostu Grota-Roweckiego (trasa S8) po praskiej stronie, w pobliżu 

pętli autobusowej i tramwajowej Żerań FSO, ok. 200 m od brzegu Wisły, klimatyzowany naturalnie,

https://mapa.targeo.pl/20.9993425,52.2890078,17

DOJAZD: Autobusem lub tramwajem do przystanków Żerań FSO, dojście od 200 do 600 m w zależności od 

wariantu wydobycia się ze „ślimaka”. Ewentualnie własnym środkiem transportu (naturalne miejsca 
parkingowe w pobliżu startu).

WPISOWE: Płatne na starcie, 5 zł za dwa etapy. Dla osób zapisanych w terminie 100% rabatu.

ŚWIADCZENIA: Skromne, ale mapy, karta startowa i okolicznościowa naklejka znajdzie się dla każdego. Do 

tego potwierdzenie punktów na OInO, być może urodzinowa słodycz na mecie, być może też coś płynnego i
ciepłego (tylko do własnych kubków/butelek!). Wyniki, wzorcówka i protokół w formie elektronicznej na 

stronie Klubu.

 

ZGŁOSZENIA: Poprzez formularz zgłoszeń na stronie https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/791
lub osobiście/e-mailem u organizatora: przemyslaw.witczak[lampion]stowarzysze.org.pl do 10.12.2019 r.

(wtorek) do godziny 23:59.
 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/
https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/791
https://mapa.targeo.pl/20.9993425,52.2890078,17


WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: Przede wszystkim dobry humor, odpowiedni do pogody strój wieczorowy z 
obowiązkowymi dodatkami: czołówką, kompasem i czymś do pisania (przy lampionach nie będzie 

kredek!)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich 
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem NNW członków Towarzystwa, 

pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Na imprezie planuje się wprowadzić drobne 
odstępstwa od Regulaminów Turystycznych MnO (informacje będą podane na mapie).
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