XII BOROWIACKI Marsz na
Orientację
o Puchar Burmistrza Czerska

IV RUNDA PUCHARU POLSKI 2012

w marszach na orientację kategorii TS i TJ
II RUNDA NIEOFICJALNEGO PUCHARU POLSKI
w marszach na orientację kategorii TM
V RUNDA PUCHARU BORÓW TUCHOLSKICH InO
w kategorii TS, TJ, TM, TR

Rytel, 25-27 maja 2012

REGULAMIN

Organizator:
Sekcja Turystyki Kwalifikowanej
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”
Termin:
25-27 maja 2012 r. (piątek – niedziela)
Miejsce:
Rytel
Współpraca:
Urząd Miejski w Czersku
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku
Baza i biuro zawodów:
Zespół Szkół Gimnazjum w Rytlu
Ks. A. Kowalkowskiego 6
89-642 Rytel
Cele zawodów:







rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do sportu i turystyki,
integracja zawodników InO,
popularyzacja imprez na orientację oraz opencachingu wśród młodzieży,
przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Polski w kat. TJ i TS,
przyznanie punktów do klasyfikacji Nieoficjalnego Pucharu Polski w kat. TM,
wyłonienie najlepszych uczestników marszów na orientację w Czersku i w regionie Borów
Tucholskich.

Zespół Organizacyjny:

Kierownik Zawodów – Wiesław Narloch
Sędzia Główny – Radosław Literski
Kierownik bazy – Michał Szopiński
Budowa tras:
TS i TJ
E1 – Radosław Literski, Wiesław Narloch
E2 – Bartłomiej Gromowski
E3 – Szymon Belka
TM
E1, E2 – Szymon Szynwelski
TR
E1, E2– Szymon Szynwelski.
Wstępny program Mistrzostw:
25 mają 2012 (piątek):
od godz. 17.00 Przyjmowanie uczestników zawodów
18.00 - 23.00 Praca sekretariatu Mistrzostw
26 maja 2012 (sobota):
07.00 - 08.00 Praca sekretariatu Mistrzostw
08.00 - 08.30 Uroczyste otwarcie Mistrzostw,
09.00 godzina „0” kategorii TS, TJ, TM, TR
13.00 - 15.00 meta wszystkich etapów
15.00 - 17.00 obiad
21 - 2.00 Etapy nocne TS, TJ, TR
27 maja 2012 (niedziela):
ok. godz. 04.00 Ogłoszenie wstępnych wyników
09.00 - 09.30 Zakończenie Mistrzostw
Do godz. 11.00 Opuszczenie bazy Mistrzostw.
Punktacja i sędziowanie:
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2012 roku
Forma i kategorie:
Puchar Polski 2012:
Kategoria TS – seniorzy, 3 etapy (2 dzienne + 1 nocny), osoby urodzone w roku 1992 i wcześniej
(zespoły 1 – 2 osobowe),
Kategoria TJ – juniorzy, 3 etapy (2 dzienne + 1 nocny), osoby urodzone w latach 1993-1995
(zespoły 1 – 2 osobowe).
Nieoficjalny Puchar Polski 2012:
Kategoria TM – młodzieżowa, 2 etapy (dzienne), osoby urodzone w 1996 – 1998 (zespoły 1 – 2
osobowe).
Puchar Borów Tucholskich 2012:
Kategoria TS i TJ – jak wyżej
Kategoria TM – 2 etapy (dzienne), osoby urodzone w roku 1996 i młodsze (zespoły 2 - 10
osobowe, możliwa obecność opiekunów).
Kategoria TR – 2 etapy (dzienny i nocny), wiek dowolny, rozgrywana indywidualnie.

Informacja o etapach:
Teren łatwo przebieżny, pagórkowaty, miejscami podmokły, z widocznym wpływem człowieka,
etapy od 4 do 10 km, mapy kombinowane (OCAD i inne).
Opłata startowa:
TS, TJ i TR:
55 złotych, członkowie PTTK 50 złotych,
TM:
30 złotych, cena nie obejmuje okolicznościowych T-shirtów, członkowie PTTK 25 złotych
Opłatę startową należy wpłacić na konto:
konto: Bank Spółdzielczy w Czersku 37 8147 0002 0003 1727 2000 0010
z dopiskiem „BORO 2012” oraz nazwiskami osób, za które przekazujemy opłatę!
Zwolnieni z opłat:
- pełnoletni opiekunowie grup szkolnych liczących przynajmniej 10 osób (dot. kat. TM),
- zwycięzcy konkursów Najlepszy Budowniczy, Najlepszy Organizator 2011.
Zgłoszenia:
Do dnia 20 maja 2012 r.
Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, kategorię, nr legitymacji PTTK oraz
rozmiar koszulki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

radliter@poczta.onet.pl

Osoby niepełnoletnie proszone są o złożenie zgody rodziców wg wzoru dostępnego na stronie:
stkczersk.xwp.pl
Nagrody i świadczenia:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Puchar Burmistrza Czerska dla zwycięzców,
ewentualne nagrody zależne od sponsorów,
dyplomy do 3 miejsca w każdej kategorii TS, TJ, TM, TR,
drobne posiłki oraz napoje po pierwszym dziennym etapie,
komplet map dla każdego uczestnika, informator techniczny,
materiały krajoznawcze,
potwierdzenie OInO i OTP, weryfikacja OInO,
naklejka imprezowa,
protokół z Mistrzostw w formie elektronicznej,
dwa noclegi w warunkach turystycznych (sugerujemy karimatę i śpiwór),
inne nieujawnione.

Komunikacja i dojazd:
PKP linia Tczew – Chojnice oraz Kościerzyna – Laskowice Pomorskie.
Postanowienia końcowe i uwagi:
· zawody odbędą się bez względu na pogodę,
· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do odzyskania opłaty startowej i świadczeń,
· zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
· na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu,
środków

odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.
· w sekretariacie Mistrzostw podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty oraz
przy
zniżkach odpowiednie dokumenty uprawniające do zniżki,
· ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
· organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w ramowym programie imprezy
· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
· za rzeczy zgubione na terenie Bazy organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności.
· za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze
odpowiedzialności i obciąży nią uczestników,
· na terenie bazy rygorystycznie przestrzegana będzie konieczność zmiany obuwia (czyste obuwie
o miękkiej podeszwie).
Informacje dodatkowe:
stkczersk.xwp.pl wraz z forum
Radosław Literski: tel. 604-637-413; radliter@poczta.onet.pl

