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Bożonarodzeniowe spotkanie miłośników imprez na orientację
HKT „TREP” PTTK z Oddziału PTTK W-wa Praga im. Z. Glogera
26 grudnia 2021 r. (Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia)
 A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ) 1 etap dzienny,
zespoły 1-2 osobowe, 1x2 pkt na OInO, dł. ok.4 km zaliczana
do TMWiM
 B/ TRASA DLA ŚREDNIOZAWANSOWANYCH (TU)
1 etap dzienny, zespoły 1-2 osobowe, 1x2 pkt na OInO, dł. ok. 4
km zaliczana do TMWiM
 C/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP) 1 etap dzienny, zespoły
1-4 osobowe, 1x2 pkt na OInO, dł. ok. 4 km
 S/ TRASA SPORTOWA – średni, na 4 trasach o różnych
długościach w kategoriach Open,
 indywidualne zawody klasy B-RTZ, (wg oddzielnego regulaminu)
płaski z mikrorzeźbą w dolinie Świdra, las mieszany miejscami o
utrudnionej przebierności, w części środkowej z zabudową.
nietypowa na trasie A, B, C kolorowa na trasie S
do dnia 23.12.2021 r. do godziny 15.00 przyjmowane będą poprzez
formularz zgłoszeniowy na http://orienteering.waw.pl. Na starcie tylko
w przypadku wolnych miejsc i świadczeń (mapy)
Piotr Wieczorek - tel. 607 28 56 28, e-mail: piotr.wieczorek@interia.pl
polanka przy Al. Drogowców Józefów, klimatyzowane naturalnie
52.116358, 21.222921
Transport własny lub komunikacją MZK linia 702 przystanek Aleja
Drogowców 01 następnie dojście a jakże al. Drogowców 700 m.
 od osoby na trasie A, B, C, - 10 zł
 od osoby na trasie S (sportowej) -15 zł
 od członków PTTK z aktualną legitymacją oraz dzieci i młodzież do
osiemnastego roku życia - 5,0 zł
mapa dla uczestnika, protokół dostępny na stronie klubu, pamiątkowa
naklejka, coś słodkiego, napój regeneracyjny, potwierdzenie pkt na OInO
PTTK., folia na mapę
czynny w dn. 26.12.2021 r. w centrum imprezy w godz. 10.30 – 12.00
od godz. 10.45 – trasy A, B, C, S
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

Impreza odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.
Prosimy o ich przestrzeganie.
DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE – ORGANIZATORZY
http://www.trepklub.waw.pl

