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1. Termin i miejsce
Turystyczny rajd na orientację (impreza) odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2021 r.
(piątek – niedziela) w Lidzbarku i Welskim PK z bazą w ośrodku w Lidzbarku.

2. Organizator
Klub InO STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
stowarzysze.om.pttk.pl / stowarzysze.org.pl

3. Cele imprezy
•

•
•

•

popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako znakomitej formy aktywnego
wypoczynku, również w czasie pokonywania epidemii i jej skutków;
poznanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych Lidzbarka,
Welskiego PK i Górznieńsko-Lidzbarskiego PK;
praktyczne sprawdzenie umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą
i kompasem w ramach podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej i wydolności
uczestników, szczególnie w czasie (po)epidemicznym;
rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportu i rekreacji.

4. Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy / sędzia główny: Dariusz Walczyna (PInO 420)
Budowa tras: Barbara Szmyt (PInO 660), Dariusz Walczyna
Sekretariat: organizatorzy i sympatycy.

5. Współpraca
Nadleśnictwo Lidzbark – Nadleśniczy dr Dariusz Szczawiński

6. Forma, etapy, trasy/kategorie
•

TZ (trasa dla zaawansowanych): 10 etapów (7 dziennych i 3 etapy nocne),
zespoły 1-2 osobowe; każdy etap 3 pkt. do OInO, do klasyfikacji końcowej imprezy
zaliczane 7 najlepszych wyników, w tym min. 2 etapy nocne;

•

TO (trasa otwarta): 10 etapów (7 dziennych i 3 etapy nocne), zespoły 1-5 osobowe;
każdy etap 3 pkt. do OInO; do klasyfikacji końcowej imprezy zaliczane 7 najlepszych
wyników, w tym co najmniej 1 etap nocny (etapy o średnim poziomie trudności TT);

•

BnO (bieg na orientację): 2 etapy: A: 2-3 km i B: 6-7 km; 2x1 pkt. do OInO;

•

TR (trasa rowerowa): 3 etapy dzienne, 3x3 pkt. do OInO, 3x15 pkt. do KOT (3 dni);

•

TRInO (trasy: 2/N/21, 3/N/21 i 4/N/21) i inne.

Uczestnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie etapów i wybranej trasie/kategorii,
a o liczbie etapów zdecydować w czasie imprezy!

7. Teren i mapy
Teren leśny i/lub otwarty, o bardzo różnorodnym ukształtowaniu i zalesieniu, miejscami
podmokły lub łąkowy o zróżnicowanej przebieżności, występowanie wód śródlądowych.
Mapy: z reguły kolorowe, przekształcone, w odpowiedniej skali, w tym nietypowe.

8. Baza imprezy
Baza: OW Ambrowil, ul. Leśniczówka 5, 13-230 Lidzbark
Noclegi: możliwość noclegu w bazie (pokoje 2, 3, 4 lub 5-osobowe z łazienką i salonem:
70 zł/os/noc) – informacje u kierownika imprezy.
Liczba miejsc ograniczona – do wyczerpania puli.
Inne noclegi (poza bazą) – do ustalenia we własnym zakresie.
Przyczepy kempingowe i namioty: MOSiR Lidzbark lub Twoje Piaseczno.

9. Dojazd
Dojazd: własnym środkiem lokomocji lub komunikacją publiczną do Lidzbarka
(ew. Działdowa i dalej np. PKS lub rowerem, ew. dowóz w ustaleniu z kierownikiem).

10.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia zawierające odpowiednie dane będą przyjmowane za pomocą formularza
elektronicznego: https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/958
Termin zgłoszeń na etapy: do 30.06.2021 r. (środa, godz. 23:00)
Inne informacje: kierownik imprezy - Dariusz Walczyna, tel. 605 962 218
e-mail: dwalczyna[mapka]gmail.com
Wpisowe – płatne na miejscu przed imprezą (gotówką lub blikiem).
Wpisowe (nie obejmuje noclegów i wyżywienia): 5 zł za każdy etap kat. TZ, TO, TR i bno.

11.
•
•
•
•
•
•

Świadczenia

mapa na etap dla każdego uczestnika,
dostęp do wody pitnej i wrzątku w bazie imprezy,
pamiątkowa naklejka,
potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO),
możliwość weryfikacji Odznaki InO wszystkich stopni, w tym najwyższych (GRW),
protokół i wyniki w formie elektronicznej.

Posiłki – we własnym zakresie. Non stop dostępny grill i ew. ognisko.
Więcej informacji o okolicznej ofercie gastronomicznej pojawi się w aktualnościach na stronie.

11. Ramowy program imprezy
Piątek, 2 lipca 2021 r.
od godz. 16:00

- praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie

od godz. 17:00

- start na etapy TO i TZ (dzienne) i TR; uruchomienie zegara (czas “0”)

od godz. 22:00

- start na etapy nocne tras TO i TZ

Sobota, 3 lipca 2021 r.
od 7:30

- rozpoczęcie praca sekretariatu (dyżur sobotni)

od 8:00

- starty etapów dziennych tras TO i TZ

od 10:00

- uruchomienie tras BnO A i B - start w dowolnym momencie

22:00

- start etapów nocnych tras TO i TZ

Niedziela, 4 lipca 2021 r.
od 8:00

- start na etapy dzienne tras TO i TZ

16:00

- zamknięcie startów na etapy dzienne TO, TZ, TR i BnO.

18:00

- zamknięcie mety; zakończenie imprezy.

TR – możliwość startu w dowolnym momencie od czasu rozpoczęcia imprezy (również w nocy).
Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 30.06.2021 r.

12. Postanowienia końcowe
Impreza będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi na ten czas wymogami sanitarnymi
i zasadami bezpieczeństwa. Uczestników (i organizatorów) obowiązuje stosowanie środków
ochrony osobistej. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy pozostać w domu.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK (ewentualne odstępstwa będą podane
w komunikacie technicznym i/lub na mapie); osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć
pod opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty,
kodeksu drogowego, zasad Fair Play oraz aktualnych zasad epidemiczno-sanitarnych.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Informacje bieżące (w szczególności związane z aktualną sytuacją epidemiczną):
https://stowarzysze.org.pl/9-grillowanie-kosmatych-inokow-2021/
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