Zawody na Orientację „Ciemność Widzę 2019”
Regulamin
1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław
◦ http://orientop.pl
◦ http://facebook.com/orientop
2. Termin i miejsce: wieczór 19.01.2019, Wrocław, Las Rędziński i Osobowicki
3. Zespół organizacyjny:
◦ kierownik zawodów, budowa tras: Jacek Wieszaczewski (PInO 579)
◦ sędzia główny: Joanna Puternicka (PInO 674)
4. Trasy:
◦ TP, łatwa, nadaje się nawet dla początkujących, mapa bez istotnych przekształceń
◦ TT, trochę trudniejsza, dla zawodników z małym lub średnim doświadczeniem
◦ TU, średnia, z przekształconą mapą, dla zawodników ze średnim doświadczeniem
◦ TZ, trudna, dla doświadczonych zawodników przyzwyczajonych do używania
przekształconych map w nocy
5. Mapy: przeróżne, stworzone na bazie map do BnO, zdjęć satelitarnych i być może innych
rzeczy, które wpadną organizatorom w ręce.
6. Teren: bez dużych przewyższeń, las z detalami rzeźby terenu, dobrze i średnio przebieżny,
na etapie 2 także łąka, możliwe kawałki trasy nad Odrą
7. Etapy: każda trasa będzie miała 3 etapy nocne rozgrywane bezpośrednio jeden po drugim (z
możliwością kilkunastominutowej przerwy na międzyetapach)
8. Ramowy harmonogram zawodów:
◦ około 17:00 – pierwszy start
◦ około 18:00 – ostatni start
◦ około 22:00 – pierwsi zawodnicy na mecie
◦ około północy – ogłoszenie wyników
◦ 00:40 – odjazd nocnego autobusu z okolic mety ostatniego etapu
9. Lokalizacja i dojazd:
◦ trasa nie będzie pętlą, każdy etap metę ma gdzie indziej niż start
◦ planowane miejsce startu na pierwszy etap: ul Żużlowców, parking przy szlabanie na
parkingu przy Lesie Rędzińskim (około 150 metrów na zachód od rozwidlenia ulic
Żużlowców i Wędkarzy)
◦ planowana meta ostatniego etapu: przy kręgu ogniskowym za wschodnią bramką
boiska przy lesie Osobowickim
◦ dojazd komunikacją zbiorową: autobus 118 do pętli Rędzin (jedzie z Sępolna przez
Kromera i Cmentarz Osobowicki, możliwe przesiadki z wielu linii autobusowych i
tramwajowych oraz z pociągów dojeżdżających na stację Wrocław Różanka), powrót
autobusem nocnym w stronę centrum miasta
◦ dojazd samochodem: zalecamy zostawienie samochodu na jednym z parkingów przy
Lesie Osobowickim i dalszy dojazd autobusem 118 z przystanku Las Osobowicki
(uwaga: jest to przystanek na żądanie), wtedy samochód będzie w okolicach mety.
◦ dokładna mapa przedstawiająca lokalizację startu, mety i międzyetapów ukaże się w
komunikacie technicznym
10. Zgłoszenia: na każdą trasę mogą zgłaszać się zespoły 1-3-osobowe bez żadnych ograniczeń
wiekowych. Zgłoszenia emailem, na adres jacek.wieszaczewski@gmail.com, w terminie do
16.01.2019 godz. 22:00, zgłoszenia po terminie lub na starcie tylko jeśli będzie zapas map.
Wpisowe płatne na starcie, 12zł dla zawodników niepełnoletnich, 18zł dla zawodników
pełnoletnich, zgłoszeni po terminie lub na starcie płacą 3zł więcej. Zgłoszenia powinny

zawierać: listę członków zespołu, ich klub(y) lub nazwę zespołu, rok urodzenia
zawodników, ewentualnie preferencje dotyczące czasu startu (początek/środek/koniec listy).
11. Noclegi: organizatorzy nie zapewniają bazy z mozliwością spania. Jeżeli ktoś z zawodników
potrzebuje zostać we Wrocławiu do rana, prosimy o informację na ten temat w zgłoszeniu
oraz o jak najszybsze zgłoszenie, pomożemy coś znaleźć, nie powinno być trudne –
Wrocław ma dużą i zróżnicowaną bazę noclegową, a zawody odbywają się w mało
atrakcyjnym turystycznie czasie.
12. Puchar Polski Młodzieży: zawody są pierwszą rundą PPM w Turystycznych InO 2019.
Punkty mogą otrzymać:
◦ w kat. TM członkowie zespołów startujących w kategorii TT, pod warunkiem, że
nikt w zespole nie urodził się przed 1 stycznia 2003
◦ w kat. TJ członkowie zespołów startujących w kategorii TU, pod warunkiem, że nikt
w zespole nie urodził się przed 1 stycznia 1999
13. Komunikat techniczny ukaże się w środę przed zawodami (około północy), będzie zawierał
dokładny harmonogram zawodów, miejsca startów i met, szczegółowy rozkład jazdy
istotnych autobusów, informacje o długości etapów.
14. Świadczenia
◦ Mapy dla wszystkich zawodników
◦ jakieś jedzenie/picie na międzyetapach i mecie (szczegóły zależne od ilości
zgłoszeń, będą ogłoszone w komunikacie technicznym)
◦ potwierdzenie punktów do Odznaki InO PTTK
◦ pamiątkowa naklejka z imprezy
◦ nagrody/dyplomy dla najlepszych jeśli budżet zawodów pozwoli
15. Postanowienia końcowe
◦ zawody odbędą się bez względu na pogodę, jednak mogą zostać odwołane jeśli
zostanie ogłoszony zakaz wstępu do lasu (szczęśliwie mało prawdopodobny w
styczniu)
◦ zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
◦ uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swoich danych osobowych i zdjęć
(wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia i podsumowania zawodów) zgodnie z
aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych
◦ ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

