KOMUNIKAT
ZORIENTOWANI na ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
04.12.2022 Warszawa Plaża Romantyczna nad Wisłą
Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy,
Stowarzyszenie Team 360°,
UKS Falenica Warszawa.

Centrum zawodów: 04.12.2022 Warszawa Wawer Plaża Romantyczna nad Wisłą. GPS: 52.171470620088954,
21.139300069312082 Mapa usytuowania centrum zawodów na drugiej stronie komunikatu.
Biuro czynne od godziny 12:00. Wiata na Plaży Romantycznej.
Program:

Pierwsze starty od godziny 12:00 – ostatni start o godzinie 13:00.
Bieg na Orientację, Rowerowa Jazda na Orientację.
Gry i zabawy ruchowe, disc golf.
POZOSTAŁE ATRAKCJE
- Gorący posiłek po zakończeniu zmagań w terenie.
- Ognisko planowane na 14:00
- 14:15-14:30 losowanie prezentów od Świętego Mikołaja wśród uczestników, którzy
potwierdzili minimum 5 punktów kontrolnych.

Parametry
Tras:

Trasa Scorelauf – potwierdzamy punkty w dowolnej kolejności.
Punkty na mapie są oznaczone od numeru 1 do 15. Należy potwierdzić minimum pięć
punktów kontrolnych.
Potwierdzeń dokonujemy perforatorem, który znajduje się na punkcie w odpowiedniej
kratce na karcie startowej.
Punkt z mapy oznaczony numerem 1 potwierdzamy w kratce z numerem 1,
punkt z mapy z numerem 8 potwierdzamy w kratce z numerem 8 itd.
Przykładowy punkt kontrolny będzie wisiał w centrum zawodów na starcie i mecie.
Skala mapy 1:7 500. Mapa składająca się z fragmentów podkładu topograficznego,
mapa do biegu na orientację z oznaczonymi drogami do RJnO. Format mapy A4
Trasa krótka należy potwierdzić z mapy 5 dowolnych punktów kontrolnych długość
trasy około 1,5 – 2,0 km
Trasa średnia należy potwierdzić z mapy 10 dowolnych punktów kontrolnych długość
trasy około 3,0 – 3,5 km
Trasa długa należy potwierdzić z mapy 15 punktów kontrolnych długość trasy około
5,5-6,0 km

Zgłoszenia:

Do 01.12.2022 (czwartek) do godziny 22:00 za pomocą formularza na stronie
www.orienteering.waw.pl lub na adres jcmtbo@gmail.com

Wpisowe:

Wszystkie zgłoszone w terminie osoby mają zapewniony start oraz świadczenia bezpłatnie.
Dla osób nie zgłoszonych będziemy dysponować jedynie zapasowymi materiałami w ilości
10 sztuk map– warto nie przespać terminu zgłoszeń.

Świadczenia

Ciepły poczęstunek, napój na mecie, upominki od Świętego Mikołaja losowane wśród
uczestników którzy pokonają dowolną trasę oraz wiele innych atrakcji.

Obowiązki
uczestników:

Zawodnicy startujący Rowerowej Jeździe na Orientację w muszą posiadać kaski ochronne.
Dzieci do lat 10 muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Potwierdzanie
punktów:

Karta startowa i perforator na punkcie kontrolnym.
Więcej informacji na: www.orienteering.waw.pl oraz www.team360.pl
Mapa centrum zawodów

