XXXVI RAJD NA ORIENTACJĘ
„O R I E N T 2013”
REGULAMIN
CEL
: uczczenie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
ORGANIZATOR: HKT „TREP” PTTK
TERMIN
: 20 stycznia 2013 r. (niedziela)
FORMA : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH TZ w kat. TS (18 lat i więcej), TJ
(ur. w 1994 – 1996), , zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt na OInO,
B/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH i DZIECI (TP/TF) (ur. w 1997 i
później), zespoły 2-5 osobowe, 2 pkt na OInO
S/ TRASA SPORTOWA – OL WARIANT indywidualne zawody klasy BRTZ, 6 runda XIX Zimowych Zawodów Kontrolnych we wszystkich
kategoriach, 1 pkt na OInO (wg oddzielnego regulaminu)
TEREN
: miejscami wydmowy, w większości o dobrej przebieżności,
MAPA
: czarno-biała lub kolor., nietypowa na trasach A,B, kolor na trasach S
ZGŁOSZENIA : do godz. 12.00 w dn. 18.01.2013 r. przyjmowane będą przez formularz
zgłoszeniowy http://www.orienteering.waw.pl/entry/team/65 Na starcie
tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń.
INFORMACJE : tel kierownika imprezy : Andrzej Krochmal - tel 605 403 929
lub e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl
CENTRUM
: wsch. koniec ul. Mehoffera w Choszczówce (skraj polany)
klimatyzowane aktualnie panującą aurą
DOJAZD
: - autobusy ZTM nr 176 (z Pl. Hallera) lub 133 (Nowodwory)
- pociągiem do stacji Warszawa Choszczówka (dalej pieszo)
START
: godz. 10.30 A, B godz. 11.00 - S
WPISOWE
: - od osoby na trasie A,B
– 5 zł
- od członków PTTK po okazaniu aktualnej legitymacji PTTK – 4 zł
- od członków HKT „TREP” PTTK
- 3 zł
- od osoby na trasie S w kat. K,M 12 - 70
- 3 zł
Zwolnieni z opłat są aktualni posiadacze Pucharu Przechodniego
HKT”TREP” PTTK.
ŚWIADCZENIA : mapa dla uczestnika (A, B, S), pamiątkowa naklejka, ozdobny
odcisk pieczęci, potwierdzenie i weryfikacja pkt na OInO,
NAGRODY
: - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK w kat. TS,
- dyplomy na trasie A, B, S (za miejsca 1-3),
UWAGI KOŃCOWE: impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe
wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy ubezpieczają
się we własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - ORGANIZATORZY
http://mkino.pttk.pl/
http://www.trepklub.waw.pl

ORIENT 2013 -

OL WARIANT

REGULAMIN
TERMIN
FORMA

: 20 stycznia 2013 r. (niedziela)
: dzienne, indywidualne zawody B-RTZ,
runda XIX Zimowych Zawodów Kontrolnych 2013.
OL-WARIANT (poza trasą A), część PK do potwierdzenia
w dowolnej kolejności (szczegóły w komunikacie tech.)
Dla potrzeb zawodów przygotowane będą 4 trasy dla
wszystkich kategorii wiekowych na przybliżonych
dystansach z podanym kodem PK na mapie i bez opisów:
A - 2,5 km, K-12,14
M-12,14,70+
B - 4,0 km, K-16,45+
M-60,65
C lub C-w - 6,0 km, K-35,40
M-16,45,50,55
D lub D-w - 8,5 km, K-18,20/21
M-18,20/21,35,40
gdzie: w – warstwicówka (bez przebieżności)
Sposób potwierdzania PK – karta startowa i perforator
START
: godz. 11.00,
MAPA
: „Kępa”, , 1: 10 000, e=2,5 m, aktualność: grudzień 2003,
autor: Jerzy Parzewski
MIEJSCE
: Warszawa Choszczówka, wsch. koniec ul. Mehoffera (skraj
polany). Centrum klimatyzowane naturalnie dostosowane do
panującej aury.
DOJAZD
: - autobusy ZTM 176 (z Pl. Hallera), 133 (z Nowodworów) lub
PKP do stacji Warszawa Choszczówka, transport ind.
(nowym wiaduktem kolejowym od strony ul. Modlińskiej)
WPISOWE
: od osoby w kat. K, M 12 – 70 - 3 zł (+2 zł za drugą mapę)
SEKRETARIAT: czynny w godz. 9.45 – 10.45
NAGRODY : - dyplomy i upominki za miejsca 1-3,
ORGANIZATOR: HKT „TREP” PTTK , ul. Paca 44, 04-386 Warszawa
ZGŁOSZENIA : do godz. 12.00 dn. 18.01.2013 r. przyjmowane będą na
formularzu zgłoszeniowym www.orienteering.waw.pl
INFORMACJE : u kierownika : Andrzej Krochmal, 605 403 929
lub e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl
UWAGA! Zgłoszenie jest przyjęte po uzyskaniu potwierdzenia lub
rejestracji w formularzu. Po terminie lub na starcie tylko w przypadku
wolnych miejsc i świadczeń.
DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE
ORGANIZATORZY
http://www.trepklub.waw.pl

