Halloween-O
KOMUNIKAT TECHNICZNY
TERMIN:
31 października 2020 r. (sobota)

ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl
Kierownik: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)

PARAMETRY TRAS i PUNKTACJA:
•

•

TRASY TURYSTYCZNE:

o Hokkaido (T-DH) – 5,3 km, 19 PK, 140 + 40 min limitu spóźnień
o Kamo kamo (T-DK) – 6,3 km, 21 PK, 140 + 40 min limitu spóźnień
Punktacja tras turystycznych:
¨ potwierdzenie poprawnego PK: +100 pkt.
¨ potwierdzenie punktu stowarzyszonego: +75 pkt.
¨ zmiana potwierdzenia, błąd opisu: -20 pkt.
¨ potwierdzenie PK mylnego, nadmiarowego: -100 pkt.
¨ każda rozpoczęta minuta spóźnienia w limicie spóźnień: -1 pkt.
¨ każda rozpoczęta minuta spóźnienia po limicie spóźnień: -20 pkt.
TRASY SPORTOWE:
o Piżmowa (S-DP) – limity czasu: 90 min + 30 min limitu spóźnień
o Olbrzymia (S-DO) –limity czasu: 150 min + 30 min limitu spóźnień
Uczestnicy obu tras sportowych otrzymają taką samą mapę zaznaczonymi PK
o wagach od 1 do 8 punktów przeliczeniowych (PP).
Waga punktu to pierwsza cyfra jego oznaczenia (np. PK 56 ma wagę 5 PP).
Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia naliczana jest kara 1 PP.
Po przekroczeniu 30 min spóźnienia następuje dyskwalifikacja.

MAPY:
Na trasach sportowych - pełna, na trasach turystycznych – z przekształceniami dopasowanymi
do poziomu trasy.
Na każdej trasie mapy będą w formacie A4 wydrukowane techniką laserową na papierze
o gramaturze 120g/m2 i zabezpieczone torebką strunową.

KARTY STARTOWE:
• trasy turystyczne: tradycyjna papierowa karta
• trasy sportowe: zalaminowana dedykowana karta startowa

LAMPIONY i SPOSÓB POTWIERDZANIA:
•

trasy turystyczne:
Lampiony płaskie A4 z kredką
Oznaczenie PK z mapy
+ kod z lampionu (kredką z lampionu)

•

Lampiony przestrzenne
15x15 cm z perforatorem
Oznaczenie PK z mapy (własnym długopisem)
+ perforacja pola karty startowej

trasy sportowe: lampiony przestrzenne 15x15 cm z perforatorem - potwierdzenie
następuje poprzez przedziurkowanie odpowiedniego pola karty startowej
odpowiadającemu oznaczeniu PK z mapy.

Część lampionów przestrzennych jest wyposażona w odblaski.

HARMONOGRAM:
15:30 – otwarcie Bazy
16:00 – minuta „0”, start pierwszego zawodnika
16:06 – zachód słońca
17:30 – start ostatniego zawodnika
20:30 – zamknięcie mety (przybycie na metę po tym czasie = NKL)
Minuty startowe zostaną podane w piątek (30 października) wraz z lokalizacją startu.

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•
•
•

W strefie sekretariatu, startu i mety oraz w odległości do 100 m od niej uczestnicy
są zobowiązani to noszenia osłony nosa i ust.
Obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na tereny upraw leśnych o wys. do 4 m oraz na
obszary zaznaczone na mapie jako „zakaz wstępu” (teren niebezpieczny).
Osoby zgłaszające się na starcie i te, które nie uiściły wcześniej opłaty startowej proszone
są o przygotowanie odliczonej kwoty wpisowego (świadczenia w ramach dostępności).

