XXII InO u Piotra
Regulamin
CEL:

Doskonalenie umiejętności terenoznawczych wśród młodzieży i starszych.
HKT Trep; O/PTTK Warszawa Praga ,
ORGANIZATORZY: Rodzina Janowskich
Budowniczy tras : Piotr Janowski (OinO 1/2004)
25 listopada 2017 r. (sobota)
TERMIN:
2 etapowe, nocne, turystyczne zawody na orientację.
Czas trwania imprezy jak zwykle pozwala wrócić do domu dzienną komunikacją zbiorową
A/ TRASA PIESZA DLA POCZĄTKUJĄCYCH w kat TP,
zespoły 3-5 osobowe, 2x2 pkt na OInO, 8 pkt na OTP
Na trasie A/ dopuszcza się start tylko w jednym etapie.
FORMA
B/ TRASA OTWARTA (TU) dla lepiej zaawansowanych uczestników,
zespoły 1-3 osobowe, 2x2 pkt na OInO oraz 8 pkt na OTP.
Trasa zaliczana do punktacji TMWiM (TJ)
C/ TRASA ZAAWANSOWANA (TZ) – dla zaawansowanych uczestników,
zespoły co nawyżej 2-osobowe, 2x2 pkt na OInO oraz 8 pkt na OTP.
Trasa zaliczana do punktacji TMWiM (TS)
Lasy Chojnowskie w okolicach Zalesia Górnego o zmiennym nawodnieniu
TEREN:
(średnie, duże, bardzo duże) i przebieżności.
Czarno-biała, lub kolorowa, w skali 1:10000; 1:5000, lub innej, aktualizowana
w różnych okresach pomiędzy majem i listopadem 2017 roku
MAPA:
UWAGA - w użyciu mapy do Rowerowej Jazdy na Orientację
do dn. 24.11.2016 r. godz. 12.00 przyjmowane będą
na stronie www.orienteering.waw.pl
lub mailem
ZGŁOSZENIA:
piotr @ janowscy.waw.pl
Mapy będą przygotowane tylko dla zawodników zgłoszonych,
oraz uczestników InO u Piotra 2015-2016
Parking leśny „Szare Szeregi”, około 325 m na północ od drogi 873 Zalesie CENTRUM:
Chojnów od godz. 16.00
Samochodem Drogą 79 Piaseczno-Góra Kalwaria, w Chojnowie na światłach na
zachód do Zalesia, po 2480 m na północ leśną drogą do parkingu
Komunikacją miejską – linia R8 odjazd z PKP Śródmieście (do Radomia)
o 15.16
DOJAZD:
Zalesie Górne to ostatni przystanek II strefy ZTM (ważne bilety dobowe, weekendowe i dłuższe).
Od PKP Zalesie Górne dojście około 1216 m.
Na nartach – od Zimnych Dołów 1200 m Gościńcem zależnie od pogody.
KM R8 z Zalesia Górnego o 18.57; 19.55, 20.29, 21.37
POWRÓT
Jak ktoś będzie uparty to i o 23.50
Godz. 16.30 (A,B), godz. 16.45 (C)
START:
Ze względu na charakter zadania prosimy o punktualne przybycie.
5 zł od osoby
WPISOWE:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Ursynowa – bezpłatnie.
mapy dla uczestników, pamiątkowa vlepka, ciepłe picie i ciacho lub inny poczęstunek na międzyetapie,
ŚWIADCZENIA:
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;
UWAGI KOŃCOWE uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK;
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
W przypadku ogłoszenia alarmu smogowego impreza może zostać odwołana.
Dojazd i dojście:

