REGULAMIN

IV ChoInO
TERMIN I MIEJSCE:
15 grudnia 2013 (niedziela), Jazdów (Warszawa-Śródmieście)
ORGANIZATOR:
Klub Imprez na Orientację Stowarzysze, Koło nr 44 przy O/Międzyucz. PTTK
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik Imprezy: Tomek Dombi, PInO nr leg. 645
Sędzia Główny: Anna Natusiewicz, PInO nr leg. 665
Budowniczowie tras:
Tomek Dombi (TZ);
Paweł Rozwadowski (TU);
Anna Natusiewicz (TP).
CELE IMPREZY:
zwrócenie uwagi na walory krajoznawczo-turystyczne osiedla Jazdów,
(przed-:) ostatnie spotkanie przedświąteczne miłośników orientacji, łamanie
się opłatkiem, spędzenie krótkiego dnia na świeżym powietrzu.
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) – 1 etap dzienny – start indywidualny lub w zespołach
2-osobowych, 2 pkt. na OInO
Trasa zaliczana do Akademickich Mistrzostw Mazowsza w kat. TZ.
TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU) – 1 etap dzienny – start indywidualny lub w
zespołach 2-3-osobowych, 2 pkt. na OInO
Trasa zaliczana do Akademickich Mistrzostw Mazowsza w kat. TU.
TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) – 1 etap dzienny – start w zespołach 2-5 osobowych,
2 pkt. na OInO.
MAPY:
Czarno-białe lub kolorowe, nietypowe w różnych skalach, częściowo
aktualizowane, w kategorii TP pełna mapa.
WSPÓLNY OPŁATEK: godz. 10:00 – prosimy o punktualne przybycie!
START:
od godz. 10.30 do 11.15
LOKALIZACJA BAZY: SP nr 12 im. Powstańców Śląskich, róg ul. Górnośląskiej i ul. Jazdów
TEREN:
silnie zurbanizowany, miejscami parkowy.
DOJAZD:
autobusy nr 107, 159 i 187 (tylko w kier. Stegien), przystanek Wiejska. W
pobliżu liczne inne linie w Al. Ujazdowskich (Piękna) i na Trasie
Łazienkowskiej (Pl. Na Rozdrożu).
WPISOWE:
Na starcie, 3 zł (członkowie PTTK: 2 zł).
ŚWIADCZENIA:
Opłatek przed startem w miłym gronie, mapa dla uczestnika,
okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt. na OInO, Odznakę Turysta
Przyrodnik, możliwość weryfikacji odznak OInO, poczęstunek.
NAGRODY:
Dyplomy dla trzech pierwszych miejsc na trasach.
ZGŁOSZENIA:
w serwisie www.orienteering.waw.pl do 13.12.2013.
INFORMACJE:
na stronie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl
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 z pewnymi odstępstwami wynikającymi z charakteru
zadania (trasa TZ), ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

ZAPRASZAMY!

