Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „Ziemi Lwóweckiej”
w Lwówku Śląskim
ZAPRASZA NA

VI Ogólnopolskie
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI”

Wleń- Łupki 9-10 Listopada 2012r.

Patronat Honorowy
Bogdan Mościcki – Burmistrz Gminy i Miasta Wleń

REGULAMIN
ORGANIZATORZY


Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim

WSPÓŁORGANIZATORZY


Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu

IMPREZA DOFINASOWANA ZE ŚRODKÓW



Województwa Dolnośląskiego
Gminy Wleń

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW




Kierownik Imprezy – Paweł Idzik ( PINO 629)
Sedzia Główny – Wojciech Król ( PINO 442)
Budowa etapów – Paweł Idzik ( PINO629); Wojciech Król(PINO)

CEL IMPREZY




Upowszechnianie turystycznych Marszy na Orientację
Promowanie Gminy Wleń i Powiatu Lwóweckiego
Prezentacja walorów krajoznawczych Wlenia i okolic

FORMA, ETAPY, KATEGORIE
TO - urodzeni w roku 1995 i wcześniej ( 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, zespoły 1-2 osobowe)
TM – urodzeni w 1996 – 1998 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD – urodzeni w 1999 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TN – urodzeni w 1996 i później

MAPY I TEREN
Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren o zmiennej przebieżności, Skala trudności etapów oraz
pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

BAZA IMPREZY
Baza Imprezy to Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu
ul. Chopina 2

PROGRAM IMPREZY:
6 Listopada 2012 ( wtorek )
22.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
7-8 Listopada 2012 ( środa, czwartek )
przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
9 Listopada 2012 ( piątek)
18.00 – 19.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy dla kat. TO TN wydawanie
materiałów startowych i świadczeń – bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe
zgłoszenia możliwe tylko w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
19.30 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna dla kat. TO TN
19.45 – wyjście uczestników na E-I
20.00 – start do etapu I
Ok. 23.30– zakończenie etapów – powrót do bazy.

10 Listopada 2012 ( sobota)
8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy kat. TM TD wydawanie materiałów
startowych i świadczeń - bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia
możliwe tylko w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.30 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna. Dla etapów dziennych.
9.45 –wyjście w teren zawodów
10.00 – start do E I i E II dla kat. TD TM oraz E- II-III dla kat. TO
15.30 – 16.00 – zakończenie (meta) etapów dziennych
ok.16.30 – uroczyste zakończenie zawodów w Schronisku Młodzieżowym w Łupkach

UWAGA
O GODZINIE 17.00 PO ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW ODBĘDZIE SIĘ
KONFERENCJA DOLNOŚLĄSKIEJ KOMISJI IMPREZ NA ORIENTACJĘ NA
KTÓREJ BĘDĄ OMAWIANE WAŻNE INFORMACJE I ZATWIERDZANY BĘDZIE
KALENDARZ INO NA ROK 2013.

ŚWIADCZENIA


Nocleg warunkach turystycznych dla uczestników kat. TO TN należy posiadać własny śpiwór i
karimatę



Znaczek okolicznościowy



Poczęstunek po I etapie dziennym



Kiełbaskę na ognisko lub grilla w zależności od pogody –ewentualnie ciepła kiełbaska z wody
nie dotyczy kat. TN



komplet materiałów startowych



nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych



pkt. do OInO 3 x 3 pkt (kat. TO) 2 x 3 pkt. (kat. TM i TD), 1 x 3 pkt (kat. TN)



ubezpieczenie NNW dla członków PTTK z ważną składką członkowską

WPISOWE
Kategoria
TO
TM TD
TN

Pozostali
Uczestnicy
20
15
6

Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres:
Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
ul. Kościelna 32, 59-600 Lwówek Śląski
lub przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Lwówku Śląskim nr: 89 8384 0009 0011 9187 2000 0001
z dopiskiem „O INO ZŁOTY LIŚĆ” kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.
Istnieje również wpłaty wpisowego na miejscu w bazie imprezy jednak że po wcześniejszym uzgodnieniu
tego faktu z organizatorem. Opłata będzie pobierana jednak za tyle osób ile będzie zgłoszonych nawet
jak te osoby nie będą obecne na imprezie.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 6 listopada 2012 r. godz. 22.00
pocztą na adres:
Wojciech Król
Dębowy Gaj 38
59-600 Lwówek Śląski
lub pocztą elektroniczną: krol_wojtek@wp.pl
Za zgłoszenie uważa się przesłanie karty zgłoszeń wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego.
O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu poczty do organizatora, a nie data jej
nadania (stempla pocztowego).
UWAGA!!! Dnia 6. XI .2012 r. o godz. 22.00 nastąpi definitywne zamknięcie zgłoszeń. Po tym
terminie niema żadnych możliwości na zgłoszenia. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe jedynie w
przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE










Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji KINO ZG PTTK
Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego
Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu
Imprezy, regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.
Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną
legitymację. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
dodatkowe informacje : Wojciech Król Tel: 0 697 532 883 email: krol_wojtek@wp.pl

ZAPRASZAMY

