
        XLI RAJD NA ORIENTACJĘ 
 „PODKUREK 2018”                                  

                                    REGULAMIN 

ORGANIZATOR  : HKT „TREP” PTTK  z Oddziału PTTK W-wa Praga  im. Z. Glogera,
przy współpracy     : Warszawsko-Mazowieckiego Związku Orientacji Sportowej, 

         Nadleśnictwo Celestynów
TERMIN : 27 października 2018 r. (sobota)
FORMA             : TZ/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH  2 etapy dzienne, zespoły 1-2

 osobowe, 2x2 pkt na OInO,  dł. ok.8 km
  TU/ TRASA DLA ŚREDNIOZAWANSOWANYCH 2 etapy dzienne, 
        zespoły 1-2 osobowe, 2 x 2 pkt na OInO, dł. ok. 7 km. 
      Trasy TZ i TU zaliczane są jako 12 runda 51 Konkursu o Tytuł Mistrza
      Warszawy i Mazowsza w MnO
  TP/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH 2 etapy dzienne, zespoły 2-3 
     osobowe, 2 x 2 pkt na OInO,  dł. ok. 6 km
 S/ TRASA SPORTOWA – Podsumowanie Sezonu 2018 w BnO -scorelauf,  
      (wg oddzielnego regulaminu).

   R/ ROWEROWA – scorelauf, XIV r. finałowa Pucharu Warszawy i Mazowsza
       (wg oddzielnego regulaminu na www.orienteering.waw.pl )
  TRInO  – Celestynów 1/M/08, 9/M/15; Stara Wieś 11/M/M www.trino.pttk.pl 

TEREN : wydmowy, miejscami podmokły i o utrudnionej przebieżności, 
MAPA : nietypowa na trasie TZ, TU, kolorowa na trasie S,TP
ZGŁOSZENIA : do dn. 26.10.2018 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą poprzez formularz 

  zgłoszeniowy na www.orienteering.waw.pl    Na starcie tylko w  przypadku 
  wolnych miejsc i świadczeń (mapy). 

INFORMACJE   : Andrzej Krochmal  - tel. 605 403 929, e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl. 
CENTRUM       :  Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów
                                   - koordynaty GPS:  52o  3’ 38,592’’N  21o 25’ 18,804’’E
DOJAZD  :   - własnym transportem:  od drogi łączącej Dąbrówkę - Kołbiel                     
WPISOWE           : - od osoby na trasie TZ,TU,TP   -  10,0 zł
                                 - od członków PTTK z aktualną legitymacją                                        -    7,0 zł

   - od członków HKT „TREP” PTTK                                                     -    5,0 zł
   - od osoby na trasie S w kat.        K,M 10-14 – 5,0 zł,       K,M 16-70 -  10,0 zł

                 Zwolniony z opłat aktualny posiadacz Pucharu Przechodniego HKT „TREP” PTTK 
ŚWIADCZENIA : mapa dla uczestnika, ognisko z kiełbaską (wskazane także własne produkty),

  protokół dostępny na stronie klubu, pamiątkowa naklejka, kubek ciepłego napoju,
  potwierdzenie pkt na OInO oraz 25  lat InO HKT „TREP” PTTK (patrz  
  regulamin), oraz weryfikacja odznak ino, 

NAGRODY          : - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TZ,
                                 - dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca na każdej trasie
START                 : od godz. 10.00 – trasy TZ,TU,TP, R(owerowa)     godz. 11.30 – trasy S
UWAGI KOŃCOWE : impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec 

uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, uczestnicy z 
przynależnością do PTTK są ubezpieczeni, a pozostali ubezpieczają się we 
własnym zakresie, na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna 
interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

  http://www.trepklub.waw.pl        DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE - ORGANIZATORZY
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