X RAJD NA ORIENTACJĘ
„F A L I N O 2013 ”
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
ORGANIZATOR
Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Praga Płd ,
przy współpracy UKS „Falenica” , UKS „Biegaczek” .
CEL ZAWODÓW
Popularyzacja imprez na orientację wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrzów Zimowych RnO.
MIEJSCE
Warszawa Falenica – Szkoła Podstawowa nr 124, ul Bartoszycka 45/47.
(Baza i teren wspólne z X Zimowymi Biegami Górskimi).
FORMA:
Dzienne, indywidualne/zespołowe - 5 rund
KATEGORIE : K – dziewczęta, M- chłopcy
AK/AM – 10 uczniowie klas 0, I – III szkół podstawowych oraz przedszkolaki z opiekunem
BK/BM - 12 uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
OPEN- K/M/TP - pozostali uczestnicy
- turystyczna trasa dla początkujących (TP)
TERMINY :

5.01.2013,

12.01.2013, 26.01.2013, 02.02.2013, 9.03.2013.

MAPA : BnO - Falenica -Morskie Oko , Pod Kościołem , Boisko SP 124, lub inne czarno-białe
SEKRETARIAT:

zawodów czynny od godz. 10:00 (szatnia szkolna)

WPISOWE:

2 zł ( nie dotyczy młodzieży z SP 124, SP 109 )

START
pierwszego uczestnika - minuta 00 – godz. 11:00, teren szkoły lub wiata 300m od szkoły.
INFORMACJE DODATKOWE,
w tym: wyniki, komunikaty - na stronie: www.orienteering.waw.pl lub Mazowieckiej Komisji InO
www.mkino.pttk.pl lub e-mail: andrzej.kedziorek@op.pl
ZGŁOSZENIA
Na formularzu zgłoszeniowym z podaniem liczby osób startujących w poszczególnych kategoriach
najpóźniej na 2 dni przed zawodami (dotyczy to szczególnie zespołów, które są liczniejsze, bowiem
organizator musi przygotować odpowiednią ilość map).
ZASADY ROZGRYWANIA IMPREZY
Podczas zawodów obowiązują przepisy Polskiego Związku Orientacji Sportowej oraz Komisji InO ZG
PTTK.
Uczestnicy startują w interwale 1-minutowym w kolejności losowej.
Klasyfikacja indywidualna dla każdej trasy będzie prowadzona oddzielnie.
Klasyfikacja indywidualna:
Klasyfikacja prowadzona będzie w poszczególnych kategoriach wiekowych w postaci rankingu (zaliczane
będą 3 najlepsze wyniki z 5 imprez indywidualnych). W każdej rundzie uczestnicy, bez względu na liczbę
startujących, będą otrzymywać punkty wg zasady: 12, - 11, - 10, - 9, - 8, - 7, -6 -itd. Każdy sklasyfikowany
uczestnik otrzymuje, co najmniej 1 pkt. W przypadku identycznego wyniku uczestnicy punktowani będą
równo stosownie do zajętego miejsca.
Zasady klasyfikacji końcowej:
O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje większa liczba punktów.
W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje:
1. wynik bezpośrednich pojedynków między startującymi
2. większa liczba miejsc pierwszych, drugich, trzecich itd.
3. lepszy wynik w ostatniej, przedostatniej itd. rundzie
4. mniejsza liczba startów
NAGRODY
Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9.03.2013 r. podczas ostatniej (5) rundy.
ORGANIZATORZY

