Zawody w Orientacji Precyzyjnej
"TempO Widzę"
oraz

Turystyczne Zawody na Orientację
"Ciemność Widzę 2020"
Termin i miejsce: sobota 22 lutego 2020, Wrocław, Las Osobowicki
Organizator: Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław
Zespół organizacyjny:
 kierownik zawodów: Joanna Puternicka
 sędzia główny: Jacek Wieszaczewski
 budowa tras: Jacek Wieszaczewski (PInO 579, BT 0290), Joanna Puternicka (PInO 674, BT 0291)
Centrum Zawodów: miejsce na ognisko przy głównej szosie prowadzącej przez Las Osobowicki.
Współrzędne 51.158729,16.979008, what3words lubisz.dzbanek.wyspa. Centrum bez zadaszenia, można
rozpalić ognisko jeśli nazbieramy drewna, pizzeria Pizza Station dowozi w to miejsce pizzę (trzeba dobrze
wytłumaczyć gdzie to jest).
Zawody:
 w dzień orientacja precyzyjna. Dla początkujących PreO, około 12-15 punktów kontrolnych. Dla
zaawansowanych TempO, 6-7 stacji po 5 zadań na każdej.
 w nocy 2-etapowe turystyczne zawody na orientację, trasy po około 3 km długości, o różnych
poziomach trudności.
Harmonogram
Środa 19 lutego
 22:00 zakmnięcie zgłoszeń
Czwartek 20 lutego
 23:00 rozesłanie list startowych oraz komunikatu technicznego
Sobota 22 lutego
 13:00 otwarcie biura zawodów
 13:30 start pierwszego zawodnika – orientacja precyzyjna
 17:00 ponowne otwarcie biura zawodów
 17:18 zachód słońca
 18:20 start pierwszego zespołu – zawody turystyczne
 około północy koniec zawodów
Niedziela 23 lutego
 po przeliczeniu ogłoszenie wyników (w internecie)
Zgłoszenia: przez formularz dostępny na stronie http://orientop.pl , do środy 19 lutego o 22:00. Wpisowe:
 dla zawodników pełnoletnich: 10zł za orientację precyzyjną, 15zł za zawody turystyczne, 20zł za
komplet
 dla zawodników niepełnoletnich: 5zł za orientację precyzyjną, 10zł za zawody turystyczne, 15zł za
komplet
 wpisowe płatne przelewem na konto: KInO Orientop Wrocław, Bank BGŻ BNP Paribas, 11 1750
0012 0000 0000 4099 3657
 wpisowe płatne na miejscu wyższe o 5zł
Mapa: Las Osobowicki, przerobiona i przystosowana do rozgrywanych zawodów.

Teren: leśny, z dobrze rozwiniętą siecią dróg, w tym alejki o dobrej nawierzchni. Małe przewyższenia.
Orientacja precyzyjna:
 zawody dzienne, jednoetapowe, indywidualne, rozgrywane według aktualnych przepisów PZOS.
 kategoria A (początkujący): trasa PreO, około 12-15 punktów kontrolnych o niskim i średnim
poziomie trudności.
 kategoria E (doświadczeni): trasa TempO, 6-8 stanowisk po 6 lampionów i 5 map
 w obrębie każdej z tych kategorii wydzielone klasyfikacje Open (dla wszystkich), Para (dla
niepełnosprawnych zgodnie z regulaminami PZOS), Junior (dla urodzonych w 2000 i później),
Młodzik (dla urodzonych w 2006 i później).
 na obu trasach możliwe będą odpowiedzi Z, w każdym takim przypadku najbliższy ustawiony w
terenie lampion będzie znajdował się co najmniej 3 metry od wskazanego na mapie miejsca.
Turystyczne zawody na orientację:
 zawody nocne, dwuetapowe, zespołowe, rozgrywane według aktualnych przepisów Komisji InO ZG
PTTK z odstępstwami wymienionymi poniżej
 trasa TP: zespoły 1-5-osobowe, dla początkujących, bez przekształceń mapy
 trasa TT: zespoły 1-3-osobowe, łatwa, z drobnymi przekształceniami mapy
 trasa TU: zespoły 1-3-osobowe, średnia, więcej przekształceń mapy
 trasa TZ: zespoły 1-3-osobowe, trudna, mocne przekształcenia mapy, możliwe użycie fragmentów
innych map
 zawody zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację (kat. TD na
trasie TP, kat. TM na trasie TT, kat. TJ na trasie TU, kat. TS na trasie TZ), punkty do Pucharu
dostaną zespoły spełniające warunki (wiek i liczebność) z regulaminu Pucharu dostępnego na stronie
internetowej Dolnośląskiej Komisji InO.
Odstępstwa od regulaminu Komisji InO podczas zawodów nocnych:
 punktacja: 45 punktów karnych za brak potwierdzenia punktu kontrolnego, 15 punktów karnych za
potwierdzenie punktu mylnego, 5 punktów karnych za zmianę potwierdzenia, reszta bez zmian
 klasyfikacja generalna według sumy punktów karnych z dwóch etapów, bez użycia wzoru na punkty
przeliczeniowe
Dodatkowe informacje będą pojawiać się na stronach http://orientop.pl oraz http://facebook.com/orientop
Postanowienia końcowe
 Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych
 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
 Zawodnicy niepełnoletni na zawody mogą przybyć wyłącznie z pełnoletnim opiekunem za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych
 Zawodnicy zgłoszeni a nieobecni nie otrzymają zwrotu wpisowego
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 Zgłaszając się na zawody uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia zawodów, opublikowania wyników i innych
materiałów (zdjęcia, filmy itp.) oraz dla sporządzenia klasyfikacji Pucharu Dolnego Śląska w MnO

