
VII Zimowe Marsze na Orientację

ZiMnO 2017

29 stycznia, Warszawa – Boernerowo

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej
kierownik: Szymon Bijak
partnerzy:
Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
>>> www
>>> facebook

 

CELE:

• popularyzacja turystycznych imprez na orientację i odznaki InO, 
• sprawdzian własnych umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie, 
• propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu, w szczególności 

narciarstwa biegowego, 
• popularyzacja dziedzictwa technologicznego – Transatlantyckiej Centrali 

Radiotelegraficznej. 

 

TERMIN:
29 stycznia 2017 r. (niedziela)

FORMA:
turystyczne marsze na orientację  w kategoriach:

• TZ – trasa dla zaawansowanych: zespoły 1-2 osobowe  (1 etap) 

II runda Jubileuszowego L Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

• TU – trasa dla średnio zaawansowanych: zespoły 1-2 osobowe  (1 etap) 

II runda Jubileuszowego L Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

http://radiostacjababice.org/
https://www.facebook.com/radiostacjababice/


• TP – trasa dla początkujących: zespoły 2-5 osobowe (1 etap) 
• TN – trasa narciarska: start indywidualny (1 etap) 

za każdy etap 2 pkt. do OInO (>>>> więcej)

oraz

narciarskie biegi na orientację – sprint na trasach:

• zielona  – 1, 7 km (4 PK) 
• niebieska  – 2,7 km (5 PK) 
• czerwona  – 3,9 km (7 PK) 

III runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w NBnO (>>> więcej)

 

!! na trasach TP, TU, TZ i TN mapy przekształcone mniej lub bardziej, a na trasach biegowych nie –
wystarczy, że się zmęczycie biegając !!

ZGŁOSZENIA:

• przez >>>> formularz na stronie orienteering.waw.pl 
• u kierownika imprezy e-mailem: spellbinder[lampion]poczta.fm 

termin zgłoszeń: 28.01.2017 r., godz. 03:58
brak zgłoszenia w terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń na starcie i powoduje podwyższenie 
wpisowego o 1 zł.

MIEJSCE:  
Warszawa – Las Bemowski w okolicy Fortu Radiowo (Babice)
baza – wiaty przy ul. płk. Leskiego

DOJAZD:

• autobusem 154 do pętli Fort Radiowo (>>> sprawdź aktualny rozkład) i potem ul. Radiową 
ok 250 m na zachód do ul. Leskiego i 50 m w las do wiat 

!!!! UWAGA – odjazdy 154 do przystanku Fort Radiowo realizowane są z przystanku Stare 
Bemowo 05

• własnym środkiem transportu (na ul. Leskiego można zostawić auto, ale to nie obiekt klasy 
Park+InO) 

 

http://ztm.waw.pl/
http://orienteering.waw.pl/pl/entry/team/448
http://orienteering.waw.pl/pl/node/3418
http://ino.pttk.pl/przepisy/odznaka/regulamin_odznaki_imprez_na_orientacje.pdf


PROGRAM

• 10:30 – start pracy sekretariatu 
• od 11:00 – start tras TP, TU, TZ oraz TN 
• od 11:15 – start tras nbno 
• 12:00 – koniec starty TP, TU, TZ oraz nbno 
• od 12:30 – start trasy TN dla biorących wcześniej udział w TP, TU lub TZ 
• 14:30 – koniec pracy mety 

 

WPISOWE:

• członkowie PTTK – 4 zł. 
• pozostali uczestnicy – 5 zł. 

płatne na miejscu oddzielnie za za marsze i za biegi

ŚWIADCZENIA:

• mapa dla każdego zgłoszonego, 
• potwierdzenie punktów do odznak OInO, OTP, TP i innych, 
• dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 
• pamiątkowa naklejka, 
• coś na ząb, ciepła herbatka. 

 

UWAGI KOŃCOWE:

• impreza odbędzie się bez względu na pogodę, ale start tras narciarskich zależny jest od 
obecności nadającej się do użycia pokrywy śnieżnej 

• za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, 
• uczestnicy-członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW, pozostali ubezpieczają się we 

własnym zakresie, 
• na imprezie obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, 
• impreza jest non-profit, organizatorzy nie czerpią korzyścii finansowych z jej 

przeprowadzenia 
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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