REGULAMIN

10 x SOLO 2016
ORGANIZATOR

: HKT „TREP” PTTK, Oddział PTTK Warszawa Praga im. Z. Glogera

TERMIN
MIEJSCE

: 11. 06. 2016 r. (sobota)
: Warszawa Falenica, plac przed XXV LO im. J. Wybickiego
ul. Halna 20
: A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH TZ - start
indywidualny, 2 pkt na OInO
B/ TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU) – start w
zespołach 1-2 osobowych, 2 pkt na OInO
: C/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) – start indywidualny
lub w zespołach 2-5 osobowych, 2 pkt na OInO
Trasa A i B zaliczana jest jako runda XLIX Konkursu o Tytuł Mistrza
Warszawy i Mazowsza w MnO
: godz.10.00 - 10.45
: leśny o zróżnicowanej przebieżności, częściowo zurbanizowany

FORMA

START
TEREN
DOJAZD

: autobusami ZTM nr: 142, 161, 521 (przystanek Prasowa – może być
na żądanie) i spacer ulicą Halną lub pociągami SKM , Koleje
Mazowieckie do stacji PKP Warszawa Falenica, a następnie spacer
ulicą Halną

WPISOWE
ŚWIADCZENIA

: 4 zł od osoby, 3 zł od członków PTTK.
: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie pkt na
OInO, coś słodkiego, woda itp.

NAGRODY

: dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca na trasie

ZGŁOSZENIA

: poprzez formularz zgłoszeń na stronie
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/396 lub osobiście u
kierownika telefonicznie do 10.06.2016 r. godz. 14.00,
na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń
: kierownik imprezy: Piotr Orlański tel. 793 823 758
lub e-mailem yama02@wp.pl
: na rajdzie będzie możliwość nabycia książeczki w cenie 2 zł oraz
zweryfikowania OInO

INFORMACJE
UWAGI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE : rajd 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 rajdzie
obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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