XXXIII Akademickie Mistrzostwa Polski
w Marszach na Orientację
XXI Mistrzostwa Polski
w Indywidualnych Marszach na Orientację

MATNIA ‘ 2012
Kostkowice, 7 - 10.06.2012 r.

(piąta runda PUCHARU POLSKI ‘ 2012 w MnO)

REGULAMIN

1.

CEL






2.

wyłonienie Indywidualnych i Akademickich Mistrzów Polski w Marszach na Orientację;
popularyzacja imprez na orientację zwłaszcza wśród młodzieży, harcerzy i studentów;
uczczenie 45 rocznicy pierwszej gliwickiej imprezy na orientację i powstania gliwickiego
środowiska ino oraz 35 rocznicy powstania Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino”;
uczczenie 20 rocznicy powstania i zorganizowania pierwszej imprezy Klubu „Grillino”;
prezentacja walorów krajoznawczych Jury Krakowsko Częstochowskiej.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

7 – 10 czerwca 2012 r. (czwartek - niedziela), Kostkowice, gmina Kroczyce
Ośrodek Harcerski Komendy Hufca ZHP Zawiercie
http://maps.google.pl/maps/ms?vps=2&gl=pl&hl=pl&ie=UTF8&lr=lang_en|lang_pl&oe=UTF8&msa=0&m
sid=208309238691867500301.0004bdbcf7c2ff82e9144

3.

ORGANIZATOR

Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
powierzyła organizację Oddziałowi Ziemi Gliwickiej PTTK w Gliwicach
przy współpracy:
KInO Krokus Miliardowice
Klubu Terenoznawczego Grillino
GKT Cyrkino - Gliwice
Oddziału Uczelnianego PTTK Politechniki Śląskiej
Koła PTTK nr 2 „Wszędoczłapy” przy KWK „Wieczorek’ Katowice
Koła PTTK Czartak - Katowice
Klubu PTTK Orientop Wrocław

4.

PATRONAT Honorowy

Patronat honorowy nad naszą imprezą objął JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, prof. zw. w Pol. Śl.

5.

SPONSORZY

Impreza dofinansowana jest ze środków :
- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
- Computer & Controls – w Katowicach

6.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy:
Zbigniew Socha - Przodownik Imprez na Orientację PTTK (PInO) nr 129
Sędzia Główny:
Ryszard Sikora - PInO 206
Budowniczowie tras:
Piotr Glinka, Alicja Glinka, Szymon Glinka, Ryszard Sikora, Tadeusz Kucharski, Łukasz Polonius,
Krystyna Polonius
Obsługa internetowa: Jacek Gdula PInO 205

7.

FORMA I KATEGORIE

Klasyfikacja Ogólna - poza mistrzostwami:
- kategoria ogólna TO (3 etapy dzienne i 2 nocne) – wiek nie ma znaczenia,
start w zespołach 1÷3 osobowych (5 x 3 punkty do OInO).
Klasyfikacja Harcerska:
- kategoria harcerska TH będzie wyodrębniona wśród uczestników kategorii TO
Klasyfikacja Akademickich Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację:
- kategoria akademicka TA będzie wyodrębniona wśród uczestników kategorii TO
Klasyfikacja Weteranów:
- kategoria weteranów TW będzie wyodrębniona wśród uczestników kategorii TO
Klasyfikacja Mistrzostw Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację:
- kategoria seniorów TS (3 etapy dzienne i 2 nocne) - dla ur. w 1992 r. i wcześniej,
start indywidualny (5 x 5 punktów do Odznaki Imprez na Orientację);
- kategoria juniorów TJ (3 etapy dzienne i 2 nocne) - dla ur. w latach 1993 i młodszych,
start indywidualny (5 x 5 punktów do OInO);
Kategoria może być anulowana w przypadku mniej niż pięciu zespołów zgłoszonych;
osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane oświadczenie rodziców (według wzoru z załącznika).
W kategorii TO osoby poniżej 16 roku życia nie biorą udziału w etapach nocnych, jeśli w zespole
nie będzie min jednej osoby pełnoletniej.

8.

TEREN

Typowy jurajski, miejscami o utrudnionej przebieżności, często skałkowy, z bogatą mikrorzeźbą
i zróżnicowaną drożnią.

9.

MAPY

Mapy czarno-białe i kolorowe, nietypowe, w różnych skalach, częściowo aktualizowane, nie muszą być
papierowe.

10.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia
Wyłącznie na karcie zgłoszenia przygotowanej przez organizatorów (w załączniku) - przyjmowane będą
drogą mailową do dnia 15 maja 2012 r., w przypadku braku pojawienia się na liście zgłoszonych na stronie
Matni: www.orientop.eu/matnia2012 do dwóch dni od wysłania maila prosimy o kontakt mailowy pod
adresem: Klub.Grillino@op.pl
Zgłoszenie jest ważne* w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie lub zabranie kserokopii wpłaty
wpisowego) oraz po pojawieniu się na liście zgłoszonych na stronie Matni a zniżki są honorowane po
okazaniu w bazie zawodów ważnej odpowiedniej legitymacji. (* - cudzoziemców obowiązuje tylko
zgłoszenie mailowe, wpłata na miejscu)

11.

WPISOWE

kategoria
Przodownicy InO, studenci, harcerze
ZHP i ZHR
Członkowie PTTK
Niezrzeszeni
Cudzoziemcy (wpłata na miejscu)

TS
65 zł

TJ
65 zł

TO
65 zł

70 zł
75 zł
20 €

65 zł
65 zł
20 €

70 zł
75 zł
20 €

Jeśli w zespole TO startuje osoba urodzona w roku 1994 i młodsza, to opłaca jak w kategorii TJ
Wpisowe opłacone po terminie 15 maja a przed 31 maja br wzrasta o 10 zł a dla cudzoziemców o 5 €.
Natomiast przekroczenie i tego terminu – nie gwarantuje pełnych świadczeń i możliwe jest tylko
po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorem
Zwolnienia z opłat :
- Jacek Gdula - zwycięzca konkursu PP 2011 na najlepszego budowniczego trasy.
- przedstawiciel organizatora XXXIV ORnO Podkurek 2011 – zdobywcy drugiego miejsca w konkursie na
najlepszą ogólnopolską imprezę na orientację w 2011 r.
Wpisowe należy wpłacać na konto:
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice
PKO SA 91 1240 4272 1111 0000 4839 4990
Koniecznie z dopiskiem MATNIA’2012

ŚWIADCZENIA

12.










trzy noclegi w warunkach turystycznych (własny namiot, śpiwór, materac, poduszka itp ) dla osób
w wieku 70+ gwarantujemy noclegi w domku campingowym;
gorący posiłek w piątek i sobotę, drożdżówkę i napój po drugim etapie;
komplet map dla każdego uczestnika;
koszulka lub inna pamiątka (dla zgłoszonych w terminie);
upominki od sponsorów dla najlepszych;
odciski okolicznościowej pieczęci;
potwierdzenia i weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO;
protokół z imprezy w wersji elektronicznej;
bezpłatny udział w konkursach i niespodziankach a dwie zapowiadają się szczególnie interesująco –
nigdzie poza śląskimi imprezami nie spotykanymi dotychczas  Jeśli chcesz na poważnie
spróbować swoich sił w imprezach towarzyszących, to też warto pomyśleć o przyjeździe.
Proponujemy śledzenie na bieżąco strony internetowej Matni a rozpocząć możesz od lektury strony
www.trail-o.pl a tam wystarczy przeglądnąć większość zakładek, zrozumieć i później zwyciężyć.
Natomiast zasady nawigacji można znaleźć pod linkami:
http://www.automobilklubpolski.pl/turystyka/tajemnice/tajemnice00.html
http://www.automobilklubpolski.pl/turystyka/tajemnice/tajemnice01.html
(dalej – numeracja wzrasta na 02 itd.)
http://www.pzm.pl/userfiles/file/turystyka/kodyfikacja/Kodyfikator2008_4_.pdf

13.

NAGRODY

 tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Marszach na Orientację dla zwycięzcy kategorii TA;
 tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski w Marszach na Orientację dla zwycięzców kategorii TS i TJ;
 analogicznie dla zdobywców drugich i trzecich miejsc w powyższych kategoriach tytuły I lub II
wicemistrza Polski;
 puchary dla najlepszych osób w kategoriach TA, TS i TJ;
 medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategoriach TA, TS i TJ;
 dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii;
 upominki od sponsorów za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii;
 nagrody dla wyróżniających się osób w konkursach-niespodziankach ;
 upominki w konkursach – jeśli dopiszą sponsorzy (losowane wśród obecnych na zakończeniu).

14.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
1500-2000
2000
2200
830
1600-2200
2200 – 0100
830
00
00
15 - 21
2200
400
800
00
10

czwartek 7.06.2012

piątek, 08.06.12

sobota 09.06.2012

niedziela,10.06.2012

15.

zakwaterowanie uczestników
uroczyste otwarcie imprezy
start etapu pierwszego
start etapu drugiego i trzeciego
obiad i czas wolny + niespodzianki
ognisko
start etapu czwartego
obiad i czas wolny + niespodzianki
start etapu piątego
wstępne wyniki
zakończenie imprezy
opuszczenie bazy

DOJAZD

Dojazd koleją do Zawiercia. W przypadku zgłoszenia terminowego organizator zapewnia w czwartek 7 VI
dojazd spod dworca kolejowego w Zawierciu do bazy imprezy busem za dodatkową opłatą ok. 10 zł (2€)
Godziny odjazdu zależne są od ilości zgłoszeń i będą dopasowane w miarę możliwości do zapotrzebowania
i godziny planowanego przyjazdu, (które należy podać w zgłoszeniu udziału w Mistrzostwach), nie później
jednak niż o godz. 1915.
Analogicznie możemy zagwarantować powrót w niedzielę do Zawiercia, choć sugerujemy zwiedzenie
okolicy – np. rezerwatu Góra Zborów
Propozycje dojazdowe dla niezmotoryzowanych:
1. Jadąc kolejami Przewozów Regionalnych warto rozważyć zakup Biletu Turystycznego w cenie 67 zł obowiązuje
na pociągi Inter Regio i Regio Ekspres przez cały weekend
(powinien być rozszerzony jego zakres o dwa dodatkowe dni, proszę sprawdzić przed zakupem)
2. Jadąc kolejami Intercity warto rozważyć zakup Biletu Podróżnika w cenie 69 zł obowiązuje na pociągi TLK
przez cały weekend ( i na niektóre pociągi z Gdańska do W-wy)
(powinien być rozszerzony jego zakres o dwa dodatkowe dni, proszę sprawdzić przed zakupem)
32
20
25
Osoby wyjeżdżające ze Szczecina wystarczy, że wyjadą o godz. 4 lub 7 pociągami TLK albo 6 IR
03
04
20
i wówczas będą w Zawierciu : 14 lub 16 lub 18
07
57
21
12
Z Gdańska analogicznie 4 TLK lub 9 IR - przyjazd na 14 lub 19
45
35
56
04
Z Białegostoku 5 TLK lub 9 IR – przyjazd na 10 lub 16
Z innych kierunków nie ma żadnych problemów z sensownym połączeniem.
Z Zawiercia sugerujemy PKS
http://www.epodroznik.pl/public/searchingResultsVW.do?tseVw=regularP&startCity=zawiercie&tabToken=61f9c6eb63cb0b3b2f
c70c9ff62cd3ef&endCity=kostkowice&fromStopId=-13801&toStopId=-24311
25

nie zaglądając do tego linku o 14 lub 19

20

a gdyby te godziny komuś nie odpowiadały, to do Kroczyc

http://www.epodroznik.pl/public/searchingResultsVW.do?tseVw=regularP&startCity=zawiercie&tabToken=039fd6e87320c2d691c9
9950ea85cf2a&endCity=kroczyce&fromStopId=-13801&toStopId=-100015
40

01

13

czyli o godz. 13 , 14 , 15 , 16

37

50

(z ul. Paderewskiego), 16 , 17

40

skąd jeszcze pieszo około 3 km

Gdyby były kłopoty lub nastąpiła zmiana rozkładu jazdy, prosimy o sygnał, wówczas postaramy się zorganizować
dodatkowy transport

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.












impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK - o drobnych odstępstwach organizator
powiadomi w regulaminie technicznym oraz na odprawie;
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK wyraziła zgodę nr 1/2012 z dnia 27.02.2012 r. na
zorganizowanie dodatkowego piątego etapu;
każdy uczestnik powinien posiadać przybory do pracy na mapie: kompas, linijkę, ołówek, kątomierz,
cyrkiel;
obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, oraz zasad fair play;
w czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych (w tym piwa) pod karą
wykluczenia z imprezy włącznie;
informacje bieżące będą się pojawiały sukcesywnie na stronie internetowej zawodów
www.orientop.eu/matnia2012
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

LOGO sponsorów:

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

ORGANIZATORZY

