
InOIzabelin
VI Rodzinne Marsze na Orientację

w Izabelinie
w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia
Turystycznych Marszy na Orientację PTTK

REGULAMIN
TERMIN i MIEJSCE:

25  września 2021 r. (sobota), Izabelin

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury Izabelin

Sędzia Główny: Dariusz Mazurek, Przodownik InO leg. nr 721.

CELE IMPREZY:

• promocja wśród uczestników różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,

• popularyzacja turystycznych marszy na orientację,

• rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki,

• integracja rodzin poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu,

• podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,

• dobra zabawa.

ZASADY UCZESTNICTWA I PUNKTACJI:

1. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach 2-5 osobowych.

2. Uczestnicy będą klasyfikowani w dwóch podstawowych kategoriach: RODZINNEJ i OPEN. Ostateczna
klasyfikacja będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: http://www.centrum.izabelin.pl/

3. Warunkiem klasyfikacji w kategorii RODZINNEJ jest udział przynajmniej jednej osoby dorosłej będącej
rodzicem lub członkiem rodziny (babcia, dziadek, siostra, brat) oraz przynajmniej jednego dziecka w
wieku do 12 lat (rocznik 2009 i młodsze). Pozostałe osoby zostaną ujęte
w klasyfikacji OPEN.

4. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji będzie czuwał powoływany przez Organizatora Sędzia
Główny. Do jego obowiązków będzie należało prowadzenie klasyfikacji oraz rozstrzyganie wszelkich
protestów związanych z zawodami. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5. W trakcie zawodów obowiązywać będzie następująca punktacja:

Prawidłowe potwierdzenie punktu kontrolnego: 90 pkt.

Potwierdzenie punktu stowarzyszonego: 60 pkt.



Brak potwierdzenia punktu kontrolnego: 0 pkt.

Błąd opisu: - 10 pkt.

Minuta spóźnienia w czasie dodatkowym: -1 pkt za każdą minutę

Minuta spóźnienia po limicie czasu: - 10 pkt. za każdą minutę

START: czynny od 10:00 do 11:00 i zlokalizowany na terenie Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21, Izabelin C.

META: czynna do godz. 14:00.

NAGRODY:

Dla zespołów/osób, które ukończą zawody, Organizator przewidział pamiątkowe dyplomy, a dla dzieci
startujących w kategorii RODZINNEJ, drobne upominki.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Udział w zawodach jest bezpłatny.

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

3. Trasa zawodów zostanie przygotowana w taki sposób, aby była ona dostępna dla wózków, rowerków
dziecięcych itp.

4. W czasie zawodów zabrania się korzystania z materiałów niedostarczonych przez Organizatora, w tym
wszelkich map pod groźbą dyskwalifikacji.

5. Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby ich organizacji oraz promocji (publikacja wyników w tym imion i nazwisk uczestników oraz
nazw zespołów, zdjęć z zawodów itp.) – klauzula RODO.

6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie
startują z opiekunem lub za jego pisemną zgodą. Za szkody wynikłe wobec uczestników,
jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą w trakcie zawodów
ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

ŚWIADCZENIA:

● komplet materiałów startowych dla zespołu,

● okolicznościowa naklejka i odcisk okolicznościowej pieczęci,

● potwierdzenie 3 punktów na Odznakę Imprez na Orientację (OInO),

● dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu.

ZGŁOSZENIA: wyłącznie drogą internetową, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/uczestników oraz
nazwy zespołu, należy przesłać mailem na adres: sektretariat@centrum.izabelin.pl podając w tytule
zgłoszenia „VI InOIzabelin”. Liczba miejsc ograniczona do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na
starcie możliwe jedynie w przypadku wycofania się któregoś z zespołów lub posiadania przez Organizatora
wolnych map (zgłoszenie na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń).

BIEŻĄCE INFORMACJE na stronie internetowej Organizatora: http://www.centrum.izabelin.pl/

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków
pogodowych, kompas, przybory do pisania.

W związku z obowiązującym na terenie kraju zagrożeniem epidemiologicznym:

● W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać
w domu.



● Dla uniknięcia gromadzenia się uczestników na starcie, każdemu zgłoszonemu zespołowi zostaną
przypisane minuty startowe. Zespoły zobowiązane będą wówczas do zgłoszenia się po materiały
startowe w wyznaczonym dla nich oknie czasowym. Zespoły, które spóźnią się na start, zostaną
przesunięte na koniec listy startowej.

● W biurze zawodów należy bezwzględnie zasłaniać usta i nos oraz utrzymywać wymagany
stosownymi przepisami dystans.

● Na trasie zawodów kontakt między zespołami należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Kontakt dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na
metę.

● Zaleca się posiadanie własnego środka do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, napojów na
własny użytek.

Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń zostaną poproszone o opuszczenie terenu zawodów.

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO


