II Zawody na Orientację "Ciemność Widzę"
Organizator:
- Orientop Wrocław
--- kierownik imprezy, budowa tras: Jacek Wieszaczewski
--- sędzia główny: Krzysztof Ligienza
Czas i miejsce:
- sobota, 14 stycznia 2017, wieczorem
--- biuro zawodów czynne od 16:30
--- start od 17:30
--- lista startowa zostanie opublikowana wieczorem w piątek przed zawodami
- teren zawodów: Park Grabiszyński i okolice
--- Centrum Zawodów: parking Park & Ride na Grabiszyńskiej, przy pętli tramwajowej Oporów,
dojazd MPK: tramwaje 20, 5 i 4, autobusy 125 i 107
Trasy:
- nocne turystyczne zawody na orientację, oprócz prawidłowych będą ustawione dodatkowe punkty
kontrolne, do wyboru trasy piesze (dwa etapy) i rowerowe (jeden etap) o różnych poziomach
trudności:
--- TP, piesza, bardzo łatwa, z pełną mapą, nadająca sie nawet dla poczatkujących, zespoły 1-3osobowe
--- TT, piesza, łatwa, z drobnymi zniekształceniami mapy, dla osób z małym doświadczeniem w
orientacji w terenie, zespoły 1-3-osobowe
--- TU, piesza, średnia, dla osób które radzą sobie z pełną mapą i chcą spróbować czegoś
trudniejszego, zespoły 1-3-osobowe
--- TZ, piesza, trudna, dla osób z doswiadczeniem na zniekształconych mapach, zespoły 1-2-osobowe
--- TE, piesza, bardzo trudna, dla osób z dużym doswiadczeniem na zniekształconych mapach,
zespoły 1-2-osobowe
--- TRP, rowerowa, łatwa, dobra dla początkujących, zespoły 1-3-osobowe
--- TRU, rowerowa, średnia, dla osób, które mają trochę doświadczenia w orientacji w terenie,
zespoły 1-3-osobowe
--- jeżeli będzie śnieg, na trasach pieszych można wystartować także na nartach biegowych
--- długość tras: trasy piesze 2 etapy po 2-3 km długości, trasy rowerowe 1 etap 8-12 km długości
Potwierdzanie punktów kontrolnych: na punktach dwuliterowy kod i kredka, zawodnicy otrzymają
papierowe karty startowe.
Zgłoszenia: email na adres jacek.wieszaczewski@gmail.com, do czwartku 12.01 godz. 22:00. W
zgłoszeniu podajemy skład zespolu, klub/nazwę drużyny, wybraną trase. Wpisowe platne na starcie:
- 12 zł dla zawodników urodzonych w 2001 lub później
- 18 zł dla pozostałych zawodników
- zawodnicy zwolnieni z wpisowego - prosimy o informację o tym przy zgłoszeniu
Wyniki i nagrody: wyniki opublikujemy w niedzielę po zawodach. Nagrody i dyplomy dla najlepszych
zespołów rozdamy przy okazji na róznych późniejszych zawodach lub inaczej, tak żeby do każdego
dotarły.

Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację: zawody są pierwszą rundą Pucharu 2017. Punkty
do klasyfikacji otrzymają zespoły spełniające kryteria wynikające z regulaminu pucharu:
- TD: start na trasie TP, wszyscy zawodnicy w zespole urodzeni w 2004 lub później
- TM: start na trasie TT w zespole 1-2-osobowym, wszyscy zawodnicy w zespole urodzeni w 2001 lub
później
- TJ: start na trasie TU w zespole 1-2 osobowym, wszyscy zawodnicy w zespole urodzeni w 1997 lub
później
- TS: start na trasie TZ, w zespole nie może być zawodnika z pierwszej 20-tki Pucharu Polski w
turystycznych InO 2016
- TE: start na trasie TE
Zapraszamy takze na:
- 3. etap Wrocław Night-O-Fight 2017, także w Parku Grabiszynskim, w środę 18 stycznia, szczegóły
na stronie http://bno.pl
- inne zawody Orientopu
--- Zupa z Bagien, 21-23 kwietnia
--- Orientop, 20 maja
--- Letnie Błądzenie, 9 września
Postanowienia końcowe
- Zawodnicy startują na wlasną odpowiedzialność i ubezpieczają sie we własnym zakresie,
- Start będzie znajdował sie w terenie, bez dostępu do szatni lub łazienki
- Zawodnicy startują z własnym oświetleniem, rowerzyści muszą mieć sprawne rowery zgodne z
przepisami ruchu drogowego oraz kaski rowerowe

