Ogólnopolskie Spotkanie w Sieci
Przodowników, Organizatorów, Animatorów i Sympatyków
Imprez na Orientację PTTK

SiećInO-2021
23.01.2021

KOMUNIKAT TECHNICZNY

Termin i miejsce: 23.01.2021, Internet
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację,
- Klub Imprez na Orientację SKARMAT Toruń,
- Gliwicki Klub Terenoznawczy CYRKINO.
Zespół organizacyjny:
Koordynator / Moderator spotkania
Budowniczy trasy InO
Sędzia Główny trasy InO

Agnieszka Ćmiel PInO nr 713
Waldemar Fijor PInO nr 210
Przemysław Tafliński PInO nr 618

GKT CYRKINO Gliwice
SKARMAT Toruń
SKARMAT Toruń

Trasa: krajoznawczo-historyczna trasa na orientację, start indywidualny lub w zespołach (najlepiej rodzinnych i to
w ramach jednego domowego ogniska).
Liczba punktów kontrolnych: 18
Długość trasy w terenie: ok. 4 km / długość trasy w Internecie : nie dotyczy 
Mapa: pełna w formacie A4 dwie strony: mapa (JPG)+ opis (PDF)
Start: jednoczesny: 18:00
Limit czasu: 90+30 (o godz. 20.30 zamknięcie trasy i koniec przyjmowania kart startowych).
Czas mety: zarejestrowany automatycznie w systemie czas wpłynięcia wypełnionego elektronicznego formularza karty
startowej. Kartę startową najwygodniej wypełnić po pokonaniu całej trasy.
Wymagania systemowe i sprzętowe:
Komputer: przynajmniej jeden ( a najlepiej kilka  ) z dowolnym systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet.
Drukarka: przydatna (najlepiej kolorowa) choć nie jest niezbędna.
Oprogramowanie: typowe przeglądarki PDF, JPG.
Program:
Piątek - 22.01.2021
18.00 – wysyłka (na adresy e-mail zarejestrowanych uczestników) linków do komunikatu technicznego,
oraz innych materiałów informacyjnych a także możliwość spokojnego przetestowania sprzętu na formatach plików
z którymi spotkacie się następnego dnia ( będą to wyłącznie pliki PDF i JPG ).
18.15-21.00 Możliwość uzyskania pomocy technicznej pod telefonem: 512 287 593 w przypadku
nie otrzymania informacji i linków na wskazany przez Was w zgłoszeniu adres e-mail.
Sobota - 23.01.2021
17.30 – wysyłka linków do uroczystego powitania i odprawy technicznej (klikacie na link i się odpala)
17.58 - wysyłka pliku z mapą (PDF i JPG) oraz linku do formularza karty startowej
18.00 - start (jednoczesny dla wszystkich ) do krajoznawczo-historycznej imprezy na orientację
19.30 – koniec limitu podstawowego

20.00 – koniec limitu dodatkowego
20.30 – zamknięcie trasy InO
20.30 - wysyłka linku do prezentacji tematycznej: ARCHIWUM IMPREZ NA ORIENTACJĘ (klikacie na link i się odpala)
20.45 - wysyłka linku do prezentacji tematycznej: WIRTUALNE InO / punktacja do Odznaki InO (klikacie i jest jw.)
21.10 - Zakończenie SiećInO – 2021 ( plik PDF )
21.15 - wysyłka linków do mapy wzorcowej oraz do wstępnych wyników rywalizacji
Opcja dodatkowa spotkania on–line na platformie ZOOM:
Jest to opcja dla chcących dodatkowo pogadać (podlegająca prawom Murphy’ego dotyczących w równym stopniu
uczestników jaki organizatorów) tylko dla chętnych dysponujących odpowiednim sprzętem w dodatku z kamerką,
mikrofonem i głośnikiem.
21.20 – wysyłka na adresy e-mail procedury logowania do spotkania na platformie ZOOM
21.25 – wysyłka linków do panelu dyskusyjnego
21.30 – 23.00 otwarty panel dyskusyjny ( on-line )
Moderator spotkania zadba o to, aby jednocześnie zabierała głos tylko jedna osoba  ( … jednym kliknięciem).
Zasady czystej gry: na trasie na orientację bardzo mile jest widziana współpraca rodzinna zarówno w zakresie
koncepcji podczas odszukiwania punktów kontrolnych jak również w zakresie sprzętu. Na jednym laptopie możemy mieć
mapę (jest w dobrej rozdzielczości), powiększać ją, przesuwać itp. a na drugim utrzymywać stałą łączność z Internetem
… wszystko to jest elementem uprzednio przemyślanej przez Was taktyki. Niedopuszczalna jest natomiast praktyka
wymieniania się pomiędzy zespołami informacją o już odnalezionych punktach kontrolnych (jak na każdej typowej ino).
Czy będziemy to sprawdzali? Nie, nie będziemy tego sprawdzali… wystarczy nam, że Wy to wiecie.
Rywalizacja: Turystyczna i Sportowa
Turystyczna – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO PTTK polegająca na
pokonaniu trasy w limicie czasu.
Sportowa - liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych za popełnione błędy.
(90 min za brak PK, 25 min za potwierdzenie PS, 10 min za brak opisu lub zły opis, 1 min – za każdą
przekroczoną minutę limitu podstawowego oraz 10 min za każdą przekroczona minutę czasu dodatkowego
itd. analogicznie do punktów karnych liczonych wg zasad rywalizacji turystycznej).
Klasyfikacja: Podstawową klasyfikacją będzie klasyfikacja turystyczna jednak dla tych, którzy lubią się pościgać,
atrakcyjną może być również klasyfikacja sportowa. Dla każdego z uczestników policzone zostaną automatycznie
wyniki w obu tych klasyfikacjach. Będzie także zestawiona klasyfikacja dla najbardziej uniwersalnych uczestników
tj. takich którzy pokonują trasę szybko a jednocześnie precyzyjnie. Emocji raczej nie zabraknie.
Zadanie dodatkowe: wymaga aktywności fizycznej i polega na przejściu pieszym dystansu co najmniej 5 km (łącznie)
w okresie od piątku 22 stycznia od godz. 19.00 do soboty 23 stycznia do godz. 17.30. W karcie startowej będzie osobna
rubryka do zaznaczenia, że się taki spacer odbyło albo że nie było takiej możliwości (choroba, kwarantanna itp.)
Potwierdzenie ma charakter deklaratywny i nie będzie to w żaden inny sposób sprawdzane. Ponadto zadanie to dotyczy
tylko kierownika zespołu. Zaznaczenie, że spacer się odbył jest równoważne z zaznaczeniem, że nie było takiej
możliwości. W pozostałym przypadku naliczonych będzie 10 pkt karnych / 10 minut (w klasyfikacji sportowej).
Uwagi końcowe (… ale też przydatne):
- do karty startowej wpisujemy wszystkich członków zespołu, którzy uczestniczyli razem z nami w pokonaniu trasy
co ostatecznie pozwoli nam na określenie całkowitej liczby uczestników SiećInO 2021,
- w ramach rozpoznania przed udziałem w Wirtualnej InO proponujemy wejść przez Internet na GOOGLE MAPS
(w dowolne miejsce), odpowiednio je powiększyć i potrenować poruszanie się w wirtualnym terenie docierając do
dołączonych do mapy różnych obiektów (wraz z ich opisami),
- nie zapomnijcie o zadaniu dodatkowym zanim pogrążycie się całkowicie w świecie wirtualnym.
Bardzo liczmy na Waszą wyrozumiałość

…. jak by coś tam, nie ten tego….

i życzy przyjemnej zabawy.

ORGANIZATORZY

