OSIEDLOWE KOŁO PTTK nr.35 w LUBANIU

Zaprasza na:

OGÓLNOPOLSKIE
MARSZE NA ORIENTCJĘ
„W POSZUKIWANIU ŻABKI KWISI”
Runda Pucharu Polski Młodzieży MNO 2021
VIII runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2021

Świeradów-Zdrój 6 listopada 2021r.

REGULAMIN
Termin i miejsce zawodów
6 listopada 2021 r. Świeradów-Zdrój
Organizator
Osiedlowe Koło nr.35 w Lubaniu
Współorganizatorzy
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
TOM-SPORT Świeradów-Zdrój
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Świeradowskie Orły”
Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację
Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Imprezy: Katarzyna Salawa
Sędzia Główny: Wojciech Król
Sędzia Pomocniczy: Adam Palbow (PINO 637)
Budowa Tras: Tadeusz Sławiński (PINO 552) Jacek Sławiński (PINO 639) Paweł Idzik
Cele Imprezy


upowszechnianie turystycznych marszów na orientację



prezentacja walorów krajoznawczych Świeradowa Zdroju



Propagowanie zdrowego stylu życia



Rozegranie VIII rundy Pucharu Dolnego Śląska w MNO 2021r.
Forma, Etapy, Kategorie:

Puchar DlŚl w MnO
TZ – dla zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 osobowe
TU – dla średnio-zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 osobowe
TP – dla początkujących, wiek dowolny, zespoły 1-5 osobowe
Powyższe kategorie będą zaliczane do kat. TS wg. Regulaminu Pucharu DlŚl w MnO
TJ – juniorzy, ur. 2001 - 2004, zespoły 1-2 osobowe
TM – młodzież, ur. 2005 - 2007, zespoły 1-2 osobowe
TD – dzieci, ur. 2008 i później, zespoły 1-3 osobowe

Pozostałe klasyfikacje
TT – dla osób z małym lub średnim doświadczeniem w MnO, mapy kat. TM,
zespoły 1-4 osobowe
Uczestnicy tej trasy nie będą klasyfikowani w Pucharze DlŚl w MnO
We wszystkich kategoriach będą 2 etapy dzienne
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie!
Mapy i teren
Mapy kolorowe i czarno białe, miejscami aktualizowane. Teren zróżnicowany o zmiennej przebieżności
Baza imprezy
Bazą imprezy jest. Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i promocji Gminy „Stacja Kultury” w
Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1
Zgłoszenia
Listę uczestników danej drużyny z podaniem kategorii, imienia i nazwiska oraz rokiem urodzenia
należy przesłać definitywnie do 02.11.2021 r. do godz. 12:00 na e-mail:krol_wojtek@wp.pl lub sms
na tel. kom. 734 412 310
Wpisowe
KATEGORIE – TZ, TU, TJ, TM, TD - 25zł
TT, TP- 20zł
Zwolnienia z wpisowego – Natalia Józefiak, zwyciężczyni kat. TM PDSL 2020
oraz opiekunowie grup nie startujących w zawodach – z prawem do świadczeń
Świadczenia








Znaczek okolicznościowy
Komplet materiałów startowych
Poczęstunek między etapami dziennymi
Ciepły posiłek po drugim etapie dziennym
Punkty do OInO: 4x3pkt. kat.TJ, TM,TD, 3*3pkt. kat.TZ, TU, TT, TP
Dyplomy i nagrody dla najlepszych, a w kat. TT i TP – dyplomy
Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)
Program imprezy
2 listopada 2021 ( wtorek)
do 12:00 definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
3-5 listopada ( środa- piątek)
Przygotowanie map, materiałów, list startowych , tras.
6 listopada (sobota)
8:00-8:30 - pobieranie wpisowego i wydawanie materiałów startowych ( bez możliwości dodatkowych
zgłoszeń)
9:00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

9:30 – minuta '0' E I i E II
od 14:30 wydawanie ciepłego posiłku
15.00 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii
16:00 – ogłoszenie wyników wstępnych po E I i E II – protesty, odwołania
17:00 odprawa techniczna przed etapem nocnym
17:30 start do etapu nocnego minuta 0
Ok. 20:30 zakończenie etapu nocnego
Ok. 20:45-21:00 – zakończenie imprezy.
Postanowienia końcowe










Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
(nie dotyczy członków PTTK z aktualną składką)
Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty,
Regulaminu Imprezy oraz poleceń organizatorów
Za rzeczy zagubione oraz szkody powstałe w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
Podczas zawodów będzie możliwość weryfikacji odznak INO oraz TRINO ( Referat weryf. nr 213)

Dodatkowe informację – Wojciech Król tel. 734 412 310 e-mail: krol_wojtek@wp.pl

UWAGA
Jeżeli związku z epidemią ( do zawodów sporo czasu) zostaną wprowadzone obostrzenia.
Istnieje wtedy możliwość odwołania imprezy (czego nie chcielibyśmy rozbić) lub rozegrania
zawodów na innych zasadach zachowaniem zasad sanitarnych. (np. Brak otwarcia i zakończenia
imprezy)
Wszelkie informację które wynikną po opublikowaniu niniejszego regulaminu będą
publikowane na FB oraz stronie internetowej Dolnośląskiej Komisji INO oraz wysłane emailem
do zainteresowanych osób.

