Regulamin
Ogólnopolskie
Leżajskie Marsze na Orientację

„OGARY 2012”
II runda
Pucharu Podkarpacia w Marszach na Orientacje

1.ORGANIZATOR:
Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK przy Zespole Szkół Technicznych im.Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
2. PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
PTTK Oddział Rzeszów
Gmina Leżajsk
Nadleśnictwo Leżajsk
3. PATRONAT:
Pani Halina Samko - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku
Pan Jan Kida - Starosta Leżajski
3. CEL IMPREZY
- upowszechnianie idei turystycznych Imprez na Orientację
- rozwijanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
- poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych okolic Leżajska
- promocja regionu
- uwrażliwienie młodzieży na piękno i poszanowanie przyrody znajdującej się w najbliższym otoczeniu
- podniesienie świadomości ekologicznej
- integracja środowiska turystycznego
4. BAZA Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Leżajsk ul. Mickiewicza 67,
5. TERMIN 24 – 25 marzec 2012 (sobota – niedziela)
6. KATEGORIA I ETAPY
- kategoria TM – młodzieżowa (roczniki 1996 – 1998) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach dwuosobowych
- kategoria TJ – juniorzy (roczniki 1993 – 1995) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) w zespołach dwuosobowych
- kategoria TS – seniorzy (rocznik 1992 i starsi) – 3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) indywidualnie
Dodatkowo Etap Historyczny – indywidualnie - 1 pkt do odznaki InO
7. TEREN I MAPY
Mapy czarno białe lub w kolorze, nieaktualizowane. Teren urozmaicony pod względem podłoża, obszary głównie
leśne.
8. ŚWIADCZENIA
- nocleg w warunkach turystycznych ( trzeba zabrać ze sobą własny śpiwór i karimatę)
- obiad w sobotę + herbata w bazie i poza nią
- posiłek regeneracyjny między etapami dziennymi
- materiały z zawodów - komplet map, pamiątkowy znaczek
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację(3x 3 pkt. +1 pkt. Etap Historyczny)
- puchary dla zwycięskich drużyn
- dyplomy i nagrody dla najlepszych w MnO
- dyplomy i nagrody rzeczowe w Etapie Historycznym

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
ZGŁOSZENIA na załączonym formularzu należy przesłać do 20 marca 2012 r. po terminie pełne świadczenia mogą
nie być zapewnione w całości.
(formularz do pobrania na stronie www.skkt.zst.lezajsk.pl)
Pisemnie
Telef (fax)
e-mail
Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne
skkt@g.pl
przy Zespole Szkół Technicznych
17 240 61 00 (szkoła)
ul. Mickiewicza 67 37 – 300 Leżajsk
WPISOWE - kategoria TM, TJ, TS - 30 zł ( członkowie PTTK – 20 zł)
- wpisowe po terminie wzrasta o 50% !!!
- młodzież szkolna uczestniczy w zawodach pod opieką nauczyciela
Start bezpłatny: opiekunowie drużyn oraz zwycięzcy „OGARY 2011”(Karol Gongola, Adrian Łyko,
Dominik Ciebiera, Mateusz Bielecki, Andrzej Kusiak)
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Pekao BP nr 22 1020 4405 0000 2802 0409 9768 z dopiskiem „OGARY 2012”
10. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Sobota (24 marzec )
Niedziela (25 marzec)
7.00 – zakwaterowanie
7:00 – wywieszenie wyników , odwołania
8:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
9:00 – uroczyste zakończenie MnO
9:00 – 15:00 – etapy dzienne MnO
11:00 – zamknięcie bazy
15:00 – wydawanie obiadu
16:00 – start do Etapu Historycznego
19:00 – start do etapu nocnego MnO
11.KOMITET ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy
- Robert Franus
Osoba P.O. Sędzi Głównego -Mirosław Marek (Przodownik InO 646)
Sekretariat
- Stanisław Bzdek, Adam Słomiany, Krzysztof Kordas, Tomasz Pytko, Agata Zygmunt
Tomasz Pokora, Tomasz Kycia.
Budowniczowie tras
- Adrian Paul, Przemysław Wośko, Maria Karasińska, Ewelina Łoin, Joanna Sarzyńska,
Karol Otręba, Robert Franus,
Etap Historyczny
– Andrzej Kusiak
Obsługa zawodów
- młodzież ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- punktacja prowadzona będzie wg regulaminów Komisji InO ZG PTTK
- śniadania i kolacje uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie
- uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie kompas, latarkę na etap nocny, śpiwór, karimatę, przybory
toaletowe, APTECZKĘ
- na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty w czasie trwania całej imprezy
- za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy Organizator nie bierze
odpowiedzialności
- uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie i startują na własna odpowiedzialność
- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
- uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MAPA DOJAZDU DO BAZY ZAWODÓW

www.skkt.zst.lezajsk.pl

