REGULAMIN

Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
w Lwówku Śląskim
oraz

Urząd Miasta w Leśnej

1. Termin i miejsce:
23/24 marca 2012 r – Leśna i okolice

ZAPRASZA NA

VI OGÓLNOPOLSKIE MARSZE
NA ORIENTACJĘ
“W POSZUKIWANIU WIOSNY”

Leśna i okolice - 23/24 marca 2012 r.

2. Organizatorzy
Oddział PTTK “Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim
Urząd Miasta w Leśnej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
12 DHW “Żagiel” w Leśnej
3. Zespół Organizacyjny
Kierownik imprezy: Katarzyna Waniczek
Z-ca Kierownika: Gabriel Piwko
Sędzia Główny: Wojciech Król
Budowa Tras: Paweł Idzik
Sędziowie: Radosław Goś oraz harcerze 12 DHW „Żagiel”

4. Cel imprezy
•

popularyzacja marszy na orientację wśród dzieci i dorosłych

•

wyłonienie zwycięzców VI Ogólnopolskich Marszy na
Orientacje “W POSZUKIWANIU WIOSNY”

•

promocja walorów krajoznawczych okolic miasta i gminy Leśna

•

upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

•

przeciw działanie nałogom

Patronat Honorowy
Burmistrza Leśnej

5. Baza Imprezy
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

6. Forma, Etapy i Kategorie
TO - ur. 1995 i wcześniej (2 etapy dzienne i 1 etap nocny) – zespoły 1-2
osobowe.
TM - ur. 1996 – 1998 r. (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W
wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sędziego Głównego, zespoł 1osob.
TD - ur. 1999 r. i później (2 etapy dzienne) – zespoły 2 osobowe. W
wyjątkowych przypadkach za zgodą Sędziego Głównego zespoły 3
osobowe.
TN - ur. 1996 r. i później ( 1 etap nocny) – zespoły 2 osobowe.
7. Mapa i Teren
Mapy nietypowe, czarno-białe, w zależności od kategorii odpowiednio
przekształcone lub pozbawione niektórych elementów. Miejscowo
unacześnione.
8. Program Imprezy
23 marca 2012
od godz. 18.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,
wydawanie materiałów startowych bez możliwości dodatkowych
zgłoszeń
20.00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
20.10 – start godz.”0” dla kat. TO i TN
ok. 24 – zamknięcie mety etapów nocnych
24 marca 2012
8.00 – 9.00 przyjmowanie uczestników kat. TM i TD
9.15 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.30 – start godz. „0” dla kat. TO, TM, TD
15.00 – zamknięcie mety etapów dziennych
15.15 – sporządzenie wyników
16.00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów
9. Wpisowe
Wpisowe w kwocie 8 zł będzie można wpłacić w bazie zawodów.

10. Zgłoszenia
Do dnia 18 marca 2012 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie
wysłania) na adres Paweł Idzik ul. Wąska 5/1 59-610 Wleń, e-mail:
pawelidzik@o2.pl z podaniem ilości osób i zespołów w poszczególnych
kategoriach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11. Świadczenia
Nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór
i karimatę)
Znaczek okolicznościowy
Słodki poczęstunek po I etapie dziennym
Komplet materiałów startowych
Dyplomy i nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach
Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
Punkty do OInO 3 x 3 pkt kat. TO, 2 x 3 pkt TM,TD i 1 x 3 pkt TN
12. Postanowienia Końcowe
impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty
Turysty, Regulaminu Imprezy oraz poleceń organizatorów,
za rzeczy zagubione w trakcie Imprezy organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności,
osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą
przyjmowane na imprezę,
interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do
organizatorów Imprezy,
dodatkowe informacje: Paweł Idzik tel. kom. 785-611-959

