IX Jesienne Piaseczyńskie Marsze na Orientację
Regulamin
Doskonalenie umiejętności terenoznawczych wśród młodzieży i starszych. Propagowanie walorów krajoznawczych okolic Piaseczna.
PTTK Oddział w Piasecznie,
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ORGANIZATORZY: GOSiR w Piasecznie
Budowniczy tras : Piotr Janowski
5 października 2013 r. (sobota)
TERMIN:
A/ TRASA PIESZA DLA POCZĄTKUJĄCYCH w kat TP 1 etap dzienny,
zespoły 3-5 osobowe, trasa częściowo oznakowana w terenie wstążeczkami,
1 pkt na OInO, 4 pkt na OTP
B/ TRASA OTWARTA (TU) dla lepiej zaawansowanych uczestników, zespoły
2-3 osobowe, 1 pkt na OInO oraz 4 pkt na OTP.
FORMA
C/ TRASA ZAAWANSOWANA (TZ) – dla zaawansowanych uczestników, zespoły co nawyżej 2-osobowe, 1 pkt na OInO oraz 4 pkt na OTP.
D/ TRASA ROWEROWA (TR) dla uczestników na rowerach, zespoły 2-3 osobowe, 1 pkt na OInO oraz pkt na KOT. - w przypadku zgłoszeń
E/ TRASA SPORTOWA – bieg indywidualny w przypadku zgłoszeń
Las Pęcherski - las podmiejski o zmiennej przebieżności.
TEREN:
Czarno-biała, lub kolorowa, w skali 1:10000, aktualizowana latem 2013
MAPA:
do dn. 27.09.2013 r. przyjmowane będą w biurze Oddziału PTTK w Piasecznie
tel /fax: (22)7567857 w godz. 8-17:
e-mail do budowniczego tras: piotr@ janowscy.waw.pl
ZGŁOSZENIA:
Na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń po opłaceniu wpisowego zwiększonego o 2 zł.
Remiza OSP w Grochowej, ulica Zbigniewa Pawlaka, róg Słoneczników
CENTRUM:
52.003502º N, 20.985732º E
Grupy zorganizowane ze szkół powiatu - w porozumieniu z biurem Oddziału
PTTK; osoby indywidualne – autobusem PKS (w Metro Wilanowska 10.00 lub
11.15 kierunek Grójec Dworzec do przystanku Bogatki-Sklep i dalej 1500 m
DOJAZD:
pieszo), albo samochodem
Dojazd PKS za http://pks.warszawa.pl/piaseczno/wykaz_przystank/tabele/tabela_1521003.html
godz. 12.00 (A,B), godz. 12.30 (C,D,E)
START:
8 zł od osoby ( 4 zł od członków PTTK)
WPISOWE:
Zorganizowany dojazd dla zgłoszonych do dnia 27 września grup zorganizowanych ze szkół w powiecie piaseczyńskim
materiały informacyjne o imprezach na orientację oraz mapa dla uczestnika,
ŚWIADCZENIA:
protokół dla zespołu (klubu),
pamiątkowa plakietka, odcisk pieczątki, zupa grochowa dla uczestników,
potwierdzenie pkt na OInO i OTP.
Dyplomy dla 6 najlepszych zespołów w każdej kategorii
NAGRODY:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada; uczestnicy nie będący członkami PTTK oraz zgłaszający się po 23 wrzeUWAGI KOŃCOWE śnia ubezpieczają się we własnym zakresie;
na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK;
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

CEL:

