Ogólnopolskie Marsze na Orientację
Jakuza
07.11.2012 otrzymaliśmy smutną informację iż Jakuza nie dostała rangi TMWiM :( W
związku z tym nastąpiły małe zmiany w regulaminie

1. CELE
•
•
•
•
•
•
•
•

obchody 30 lecia Klubu InO Skróty
zdobywanie punktów do jubileuszowej Odznaki 30 lat KInO Skróty
popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO) jako doskonałej formy
aktywnego wypoczynku
nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej
dobra zabawa na świeżym powietrzu
spotkanie Sympatyków InO i ich integracja
umożliwienie zdobywania Odznak InO,

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
30 listopada- 2 grudnia 2012, Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY
•
•
•

•
•

Kierownik Imprezy: Piotr Zgoda
Sędzia Główny: Michał Kowalczewski PInO663
Budowniczowie tras:
o Piotr Zgoda PInO 568
o Michał Kowalczewski
o Przemysław Gawlik
Kwatermistrz Wiesław Złotko
Obsługa startu, mety: sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE
Wszystkie kategorie zostały podzielone ze względu na doświadczenia w marszach na
orientację. Sam decydujesz gdzie startujesz.

Podczas zawodów będą prowadzone dwie klasyfikacje
1. Tylko etapy dzienne, wg znanej formuły 2x2
2. Klasyfikacja 5 etapowa

Klasyfikacja 2x2
szkolenie, wg zapotrzebowania
kat. TP „Początkujący”
(2 etapy dzienne) - dla ur. po 1993 roku, (zespoły 2 – 3 osobowe), 2 x 3 pkt. na OInO,
kat TU „Średniozaawansowani”
(2 etapy dzienne)-kategoria przeznaczona dla początkujących pełnoletnich Uczestników oraz
„czujących się na siłach” niepełnoletnich (zespoły 1 - 2 osobowe) 2 x 3 pkt. na OInO

Klasyfikacja 5 etapowa

kat. TU „Średniozaawansowani”
(2 etapy dzienne + 3 etapy nocne) dla ur. po 1993 roku, (zespoły 1-2 osobowe), 5 x 3 pkt. na
OInO,

kat. TZ „Zaawansowani”
(2 etapy dzienne +3 etapy nocne) - dla ur. w 1992r. i wcześniej (zespoły 1 – 2 osobowe) 5 x 3
pkt. na OInO,

6. TEREN
Trasy o długości 3-6 km. Teren miejski, parkowy, leśny (liczne wydmy).

7. MAPY
•
•
•

TP- etap I: pełna mapa, etap II: mapa lekko przekształcona. Cała trasa zabezpieczona
przed ewentualnym zgubieniem się
TU- mapy „trochę” przekształcone
TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA :
Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:
Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org
Telefonicznie: 661-702-673 (10-21)
Prosimy o zgłoszenia do 27.11.2012, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje
pełnych świadczeń.
Zgłoszenie prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY
uczestnicy klasyfikacji 2x2* 10 zł
uczestnicy klasyfikacji 5 etapowej 50 zł
Zwycięzcy Jesiennych 2x2 bezpłatnie !!**
* możliwość dojazdu autokarem z Radomia na start zawodów. Dodatkowa opłata 10zł.
** darmowy udział w klasyfikacji 2x2, w 5 etapowej 50% rabatu

10. ŚWIADCZENIA
•
•

dyplomy i puchary dla najlepszych
okolicznościowa naklejka

•
•
•
•
•
•
•
•

komplet map dla każdego Uczestnika
kiełbaska do ogniska po etapach dziennych i nocnych w sobotę
nocleg w szkole (sala gimnastyczna)
gorący posiłek w sobotę (tylko 5 etapowa)
dojazd i powrót z bazy do startu etapów (tylko 5 etapowa; Uczestnicy 2x2 wnoszą
dodatkową opłatę)
potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie), oraz Odznaki 30 lat KInO Skróty
protokół z zawodów (wersja PDF, należy podać e-mail)

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na
zasadach samorealizacji
każdy zespół powinien posiadać: kompas, latarkę oraz przybory do pisania i kreślenia
zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć Uczestników
impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
za szkody wynikłe wobec Uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego;
na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
osoby niepełnoletnie mogą Uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu
Drogowego oraz Fair Play.
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
możliwość nabycia książeczki InO;
Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 35 osób w każdej z klasyfikacji (2x2 i 5
etapowej)

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

12. PROGRAM IMPREZY
Klasyfikacja 2x2
sobota 1 grudnia 2012
09.30 wyjazd autokaru z Radomia
10.30 rozpoczęcie zawodów, start etapu 1
12.00 start etapu 2
15.00 odjazd autokaru do Radomia

Klasyfikacja 5 etapowa

piątek 30 listopada 2012
18.00 przyjmowanie Uczestników w bazie
20.30 uroczyste rozpoczęcie Jakuzy
21.00 start etapu 1 (nocny),
sobota 1 grudnia 2012
09.30 wyjazd autokaru
10.00 start etapu 2 (dzienny)
12.00 start etapu 3 (dzienny)
15.00 powrót autokaru do Radomia
17.00 obiad
18.00 ino mrówka***
20.00 wyjazd autokaru
20.30 start etapu 4
22.00 start etapu 5
24.00 powrót autokaru do Radomia
niedziela 2 grudnia 2012
09.00 uroczyste podsumowanie Jakuzy
10.00 opuszczenie bazy
*** Ino mrówka- forma zabawy z mapą, wymyślona wiele lat temu przez Skróciarzy. W
odległości kilkunastu metrów umieszczone są dwie mapy (podzielone na pola). Zadaniem
zawodnika jest jak najszybsze odnalezienie na drugiem mapie fragmentów z pierwszej. Dla
utrudnienia jedna mapa będzie bez przekształceń, a na drugiej pola będą pozamieniane
miejscami, zlustrowane, obrócone (czas pokaże...)

13. DOJAZD/ POWRÓT
Radom jest ważnym węzłem komunikacyjnym, więc dojazd nie powinien stanowić
problemu.
Polecamy dojazd:
Polski Bus, kurs z Warszawy (bilet już od 5zł) http://www.polskibus.com/
Pociągiem- Koleje Mazowieckie
W Radomiu z dworca PKP dojazd do bazy autobusem linii 3,6,9,13,18 (piechotą około
20minut). www.mzdik.pl
2x2 możliwy dojazd komunikacją PKS, odjazd z Radomia (dworzec PKS) 9:40, powrót 16:17

14. BAZA IMPREZY
5 etapowa
Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów ulica 25
czerwca 79

Klasyfikacja 2x2
Bazą zawodów, parking leśny przy rezerwacie Ciszek, 4 km od Jastrzębi. Dojazd leśną drogą
o dość kiepskiej nawierzchni.
Współrzędna GPS:21.29340E,51.48909N
Mapa imprezy w serwisie targeo.pl

Zapraszamy

