XV OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY NA ORIENTACJĘ
„MARIA”

–
–

TERMIN I MIEJSCE:
29 września 2012 r. w okolicach Strzelina

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej w Strzelinie

PROGRAM IMPREZY:

upowszechnianie turystycznych marszów na
orientację
prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi
Strzelińskiej

29 września (sobota)

KATEGORIE:
–
–

ORGANIZATOR:

CELE IMPREZY:

–
–
–

TE - zgodnie ze składem ustalonym przez
Dolnośląską Komisję InO (2 etapy dzienne)
TS – urodzeni w 1992 r. i wcześniej (2 etapy
dzienne)
TJ – urodzeni w latach 1993-95 (2 etapy
dzienne)
TM – urodzeni w latach 1996-98 (2 etapy
dzienne)
TD – urodzeni w 1999 r. i później (2 etapy
dzienne)

Zespoły 1-2 osobowe (w wyjątkowych przypadkach,
DOFINANSOWANIE:
Impreza dofinansowana ze środków
Województwa Dolnośląskiego.

za zgodą Sędziego
3 osobowe).
–

Głównego,

w

TD

zespoły

TP – dla początkujących (szkolenie i 1 etap
dzienny) – zespoły do 5 osób bez klasyfikacji
i nagród
MIEJSCE IMPREZY:

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Kierownik zawodów: Krzysztof Lucima (PInO)
Sędzia główny: Jacek Wieszaczewski (PInO)
Budowa tras:
Janusz Lucima (PInO),
Jacek Wieszaczewski (PInO)

Koło Leśniczówki w Gościęcicach Średnich
MAPY I TEREN:
Mapy nietypowe czarno-białe. Teren o
niewielkich przewyższeniach, o różnej
przebieżności.

8.00 – 8.45 – przyjmowanie uczestników
9.00 – odprawa techniczna
9.15 - początek wyjazdów na etapy we
wszystkich kategoriach
9.30 – godzina „0” etapu I
14.00-16.00 – ciepły posiłek
ok. 16.00 – zakończenie zawodów

ŚWIADCZENIA:
-

poczęstunek między etapami,
ciepły posiłek po drugim etapie,
nagrody i dyplomy dla najlepszych w kat.
TE, TS, TJ, TM i TD,
komplet materiałów startowych,
okolicznościowy upominek dla każdego
uczestnika,
punkty do odznaki InO (TE, TS i TJ 2x3,
TM i TD 2x3, TP 1x3),
protokół z imprezy dla każdej jednostki
zgłaszającej,

WPISOWE:
Kategoria
TE, TS i TJ
TM, TD i TP

zł
17
10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
PInO
14
-

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto
PTTK O/Ziemi Strzelińskiej:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
45 9588 0004 0013 6549 2000 0010
z dopiskiem "MnO" do dnia 26 września 2012.
Zgłoszenie na karcie zgłoszeń należy przesłać
na adres:
maria15@pttk.strzelin.pl
do dnia 26 września 2012 do godz. 20.00. Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych
świadczeń.
W uzasadnionych przypadkach wpisowe będzie
można wpłacić w bazie imprezy pod warunkiem
uzgodnienia tego faktu z organizatorem.
Zwolnienia z wpisowego:
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na
10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu
w zgłoszeniu i faktycznym spełnianiu roli
opiekuna w trakcie zawodów.

- impreza odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne,
- osoby niepełnoletnie będą przyjmowane na
imprezę jedynie pod opieką osoby dorosłej,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie,
- sędziowanie zgodnie z zasadami ZG PTTK,
- za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie
imprezy organizatorzy nie odpowiadają,
- uczestników imprezy obowiązuje zakaz
spożywania napojów alkoholowych,
- uczestników imprezy obowiązuje
przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu
imprezy i poleceń organizatora,
- nieprzestrzeganie zapisów niniejszego
regulaminu może spowodować usunięcie z
zawodów,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy
wyłącznie do organizatorów,
- dodatkowe informacje:
telefonicznie. 882-860-939 lub
e-mailem: maria15@pttk.strzelin.pl

XV OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY
NA ORIENTACJĘ
„MARIA”

Gościęcice Średnie
29.09.2012

VIII RUNDA
PUCHARU DOLNEGO ŚLĄSKA
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

www.pttk.strzelin.pl

