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1.	Termin i miejsce imprezy
20 – 22 sierpnia 2010 roku. 
Stanica wodna PTTK w Bachotku (start i meta imprezy)

2.	Organizatorzy
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Oddział Miejski PTTK w Brodnicy,
Klub Imprez na Orientację SKARMAT  

3.	Forma imprezy
12 etapów podzielone na 3 części po 4 etapy, (2x4 etapy nocne, 4 etapy dziennych), dwie przerwy po ok. 1-4 h.

4.	Cel imprezy
Zmagania z własnymi słabościami w długotrwałych marszach na orientację.

5.	Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy	Maciej Murawski
Sędzia Główny		Przemysław Tafliński
Budowniczowie tras:	Iweta Olszewska
			Iwona Kurto
			Jacek Gdula
Maciej Sołtys
			Paweł Kowallek
			Jakub Ingram
			Tomasz Hajdas
			Radosław Grużlewski
			Tomasz Borkiewicz
			Łukasz Zagórski
			Arkadiusz Papke
			Przemysław Tafliński
			
i inni ...			

6.	Forma, etapy, kategorie
8 etapów nocnych/4 etapy dzienne,
TO – kategoria otwarta, 
wyłącznie zespoły 1-2-osobowe - przynajmniej jeden zawodnik musi mieć ukończone 18  lat, minimalny wiek zawodnika 15 lat rocznikowo, osoby urodzone w 1995r. lub wcześniej), 
liczba zespołów ograniczona do 25 – decyduje kolejność wpłacenia wpisowego !

7.	Mapy i teren
Mapy czarno – białe, kolorowe, nietypowe, częściowo aktualizowane.

8.	Baza imprezy 
Stanica wodna PTTK w Bachotku

9.	Zgłoszenia i wpisowe 
Zgłoszenia zawierające:  imię i nazwisko,  rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy, można dokonać poprzez formularz na stronach internetowych http://www.dino.tii.pl lub telefonicznie 0 692 214 203

Wpisowe należy przesłać na konto:
WBK SA II O/Toruń
18 1090 1506 0000 0000 5002 0232
OM PTTK, ul.Piekary 41, 87-100 Toruń
Z dopiskiem „7 DInO Trophy 2010”

Wpisowe należy wpłacić do 10.VIII.2010 r 
Wpisowe wpłacone do 30.VI.2010 wynosi 50 zł od uczestnika, wpłacone  po 30.VI.2010 r. wynosi 
75 zł od uczestnika.

10.	Ramowy program imprezy

Piątek (20 sierpnia)
od 12:00 - przyjmowanie uczestników w bazie, Wszystkie
                drużyny muszą się stawić do godzin 17:00.        
17:00 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego  drużyn   
            uczestników (patrz reguły www.dino.tii.pl) 
18:30 –  oficjalne rozpoczęcie imprezy
21:00 – odprawa techniczna dotycząca etapów części I
22:00 – rozpoczęcie startów do I części

Sobota (21 sierpnia)
8:00 - śniadanie na „przepaku I”
9:30 - odprawa techniczna dotycząca etapów części II
10:00 - rozpoczęcie startów do II części
20:00  - obiadokolacja na „przepaku II”
21:30 - odprawa techniczna dotycząca etapów części III
22:00 -  rozpoczęcie startów do III części

Niedziela (22 sierpnia)
Ok. 10.00	- zakończenie imprezy

11.	Świadczenia 
·	Odpoczynek w bazach miedzy częściami
·	2 posiłki w przerwach między częściami
·	Dyplomyi nagrody dla najlepszych
·	Komplet materiałów startowych dla każdego uczestnika
·	Odcisk okolicznościowej pieczęci
·	Potwierdzenie punktów do OInO i OTP
·	Protokół z imprezy

12.	Postanowienia końcowe

Za szkody wyrządzone przez uczestników jak i  wypadki      zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności.
·	Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
·	Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
·	Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty w czasie całej imprezy. Nieprzestrzeganie postanowień 
w niej zawartych spowoduje wykluczenie z udziału 
w imprezie.
·	Na  etapach w godzinach określonych przez organizatora będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych oraz urządzeń GPS, co należy uwzględnić deklarując udział w zawodach.
·	Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
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Współrzędne GPS bazy impezy
N 53° 31’ 38.97”
  E 19° 45’ 30.00”
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12 etapów – 24 godziny
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Barbarka – Toruń – Przysiek – Papowo
20-22 Sierpnia 2010
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