Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu

Zaprasza na:

MARSZE NA ORIENTACJĘ
„SAMI SWOI”
II Runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2020 r.
Honorowy Patronat – Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz , 4 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN
Organizator:
Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
Współorganizatorzy:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz.
Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu.
Lubomierskie Centrum Kultury
Muzeum Kargula i Pawlaka
Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację
Zespół głównych organizatorów:
Kierownik imprezy – Krzysztof Król
Sędzia główny – Wojciech Król
Budowa tras – Paweł Idzik
Sędzia pomocniczy – Tadeusz Sławiński
Cele imprezy:
•
•
•
•

upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
kształtowanie zdrowego stylu życia,
prezentacja walorów krajoznawczych Lubomierza.,
rozegranie drugiej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2020.
Etapy i kategorie:

TS – seniorzy urodzeni w 1999 r. i starsi ( 2 etapy dzienne , zespoły 1-2 osobowe )
TJ – juniorzy urodzeni w latach 2000 – 2003 (etapy i zespoły j.w.)
TM – młodzież urodzona w latach 2004 – 2006 (etapy i zespoły j.w.)
TD – dzieci urodzone w 2007 r. i młodsi (2 etapy dzienne, zespoły 1-3 osobowe)
Pozostałe klasyfikacje:
TU – średnio trudna, dla osób z średnim doświadczeniem w MnO, mapy przekształcone (2 etapy dzienne)
TT – średnia, dla osób z małym lub średnim doświadczeniem w MnO, mapy nieco przekształcone (j.w.)
TP – dla początkujących - kategoria bez klasyfikacji i nagród (1 etap dzienny)
W kat. TU, TT i TP startują zespoły do 5 osób.
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.
Skala trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.
Baza imprezy:
Bazą imprezy będzie Ośrodek Kultury, Sportu w Lubomierzu ul. Plac Wolności 66A ( Obok kościoła)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia z podaniem danych: imię nazwisko, rok urodzenia, kategoria, kwota wpisowego, dane opiekuna
należy przesłać do dnia 31 marca 2020 r. godz. 20.00 pocztą elektroniczną na adres:
krol_wojtek@wp.pl tel. 734412310

Wpisowe:
Wszystkie kategorie – 22zł,

TP – 16 zł

Wpisowe będzie przyjmowane w bazie imprezy.
Zwolnienia z wpisowego:
- Dawid Wolkiewicz - zwycięzca kategorii TJ PDŚl w MnO 2019
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) po zaznaczeniu tego faktu w zgłoszeniu.
Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.
UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych 31 marca 2020 r. o 20.00 nastąpi definitywne zamkniecie

zgłoszeń.
Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w
terminie uczestników.
Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
Program imprezy:
31 marca 2020 r. ( wtorek)
20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń,
1- 3 kwietnia 2020 r.
przygotowanie map, materiałów, list startowych oraz tras
4 kwietnia 2020 r. (sobota)
8.00 – 8.45 – przyjmowanie uczestników w miejscu startowym wydawanie materiałów startowych i świadczeń
bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze
startu innych uczestników.
9.00 – uroczyste podsumowanie Pucharu Dolnego Śl. za rok 2019 po tym otwarcie zawodów i odprawa
techniczna.
9.45 – Wyjście na start
10.00 Start do E-I (miejsce startów i mety dla wszystkich kategorii zlokalizowane są w tym samym miejscu)
Od 14.30 ciepły posiłek w Pizzerii Nora
15.00 – 15.30 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii
16.00 – ogłoszenie wstępnych wyników po E-I i E-II – protesty, odwołania
Ok. 17.00 – uroczyste zakończenie zawodów
Świadczenia:
1 )Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Poczęstunek między etapami dziennymi
4) Ciepły posiłek po drugim etapie, dotyczy także kat. TP
5) Wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka , oraz zwiedzanie Kościoła św. Maternusa (zalicza się do OKP)
6) Książeczka OINO dla uczestników w kat. TP
7) Punkty do OInO: 2x2pkt. TS,TJ,TU,TM,TT,TD; 1x1pkt. TP
8) Medale, dyplomy i nagrody dla najlepszych, a w kat. TU,TT,TP – dyplomy
9) Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)
Ubezpieczenie:
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

UWAGA!!!!!!
Związku z obecną sytuacją w Polsce ( Koronawirus) nie wiemy jak się będzie
przedstawiała sytuacja za np. 10dni. Informujemy o możliwości odwołania imprezy.
O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•

Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu
Dolnego Śląska w MnO.
Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy,
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

