TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
12 -14 lipca 2013 r. – Lwówek Śląski i okolice
ORGANIZATOR
•
•

Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku
Śląskim.
Komisja Imprez na Orientację przy O/PTTK w
Lwówku Śląskim.

FORMA, ETAPY, KATEGORIE
TO – urodzeni w roku 1996r. i wcześniej
(3 etapy dzienne )
TM – urodzeni w latach 1997 – 1999r.
(2 etapy dzienne)
TD – urodzeni w latach 2000 i później (etapy j.w.)
W kategorii TO obowiązują zespoły 1–2 osobowe.
W kategorii TM i TD obowiązują zespoły 2 osobowe.
W trakcie Imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie.
MAPA I TEREN

WSPÓŁORGANIZATOR
• Komitet Organizacyjny XVI Lwóweckiego Lata
Agatowego
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy:
Sędzia Główny:
Budowa tras:

* Wojciech Król (PInO 442)
* Krzysztof Król (PInO 635 )
* Paweł Idzik (PInO 629)
* Adam Pawłowicz ( PInO 638)
* Maciej Pawłowicz ( MPInO 650)

CEL IMPREZY
• upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
• prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Lwówek
Śląski,
• udział w obchodach XVI Lwóweckiego Lata
Agatowego ,

BAZA IMPREZY
Wieża Bramy Lubańskiej w Lwówku Śl. (Siedziba
Oddziału PTTK) ul. Kościelna 32
Dojazd własnym transportem.

• mapy czarno-białe, kolorowe, nietypowe w różnych
skalach, częściowo aktualizowane,
• teren o zmiennej przebieżności, podmokły ze
znacznymi przewyższeniami,

PROGRAM IMPREZY
9 LIPCA 2013 r. (wtorek)
godz. 22.00 – bezwzględne zamknięcie listy zgłoszeń
10-11 LIPCA 2013 r. ( środa czwartek)
Przygotowanie materiałów i list startowych
12 LIPCA 2013r. (piątek)
18.30-19.30 – przyjmowanie uczestników (kat. TO ) w
bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i
świadczeń (bez możliwości wprowadzenia zmian i
dodatkowych zgłoszeń)
20.00 – Uroczyste otwarcie XVI Lwóweckiego Lata
Agatowego – udział w korowodzie poszukiwaczy
skarbów
Od 21.00 Etap Niespodzianka dla osób pełnoletnich.
13 LIPCA 2013 r. (sobota)
9.00-9.30 – przyjmowanie uczestników (kat. TO, TM, TD)
w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych
i świadczeń (bez możliwości wprowadzenia zmian i
dodatkowych zgłoszeń)
9.40 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna (kat. TM,
TD, TO)
9.50 – wyjazd lub wyjście na etapy dzienne,
10.00 – start do etapów dziennych (wszystkie kategorie)
15.30-16.00 – powrót z etapów dziennych ,

Od. 16.00- udział w obchodach Lwóweckiego Lata
Agatowego
Dla
zgłoszonych
wycieczka
krajoznawcza.
14 LIPCA 2013 r. ( niedziela)
10.00. – Start do etapu 3 dziennego
Ok. 14.00 Zakończenie zawodów i wręczenie nagród
ŚWIADCZENIA
• Nocleg w dniach 12- 14
lipca wieży bramy
Lubańskiej na łóżkach polowych dla uczestników kat.
TO
• komplet materiałów startowych,
• poczęstunek międzyetapowy – po 1 etapie dziennym
sobota
• dyplomy za miejsca 1 – 5 w każdej kategorii,
• nagrody i medale agatowe za miejsca 1 – 3 w każdej
kategorii,
• punkty do OInO: 3 x 3 pkt., dla kat. TO i 2 x 3 pkt.,
dla kat. TM; TD
• weryfikacja odznak InO
• Zwiedzanie baszty Lubańskiej
• Wycieczka piesza z przewodnikiem do Kaplicy św.
Wawrzyńca w celu wykopania i znalezienia Agatów
( Chęć udziału wycieczce należy zaznaczyć w
zgłoszeniu)
• protokół z imprezy dla każdej z jednostek zgłoszonych
• inne atrakcje – dziś jeszcze nieznane organizatorom.

WPISOWE
Wpłat wpisowego należy dokonywać na konto Oddziału
PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim,
ul. Kościelna 32, 59-600 Lwówek Śląski lub przekazem
pocztowym na adres zgłoszeń z dopiskiem „XI Letnie
MNO ”.
BS Lwówek Śląski
89 8384 0009 0011 9187 2000 0001
Istnieje możliwość wpłaty na miejscu (na imprezie)
jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z
organizatorem.
Opiekunowie startujący w Imprezie opłacają wpisowe na
ogólnych zasadach.

Kategoria
TO
TM; TD

Pozostali
Uczestnicy
30 ,15 ,-

ZGŁOSZENIA
Należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
9 LIPCA 2013r. na adres:
Wojciech Król
Dębowy Gaj 38
59-600 Lwówek Śląski
Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia
wpisowego, a nie druku zgłoszenia.
Istnieje także możliwość zgłoszenia przez Internet
(zalecane potwierdzenie zgłoszenia):

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• impreza odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne,
• osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie
przysługuje prawo do zwrotu wpisowego,
• wszystkich
uczestników
imprezy
obowiązuje
przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy
oraz poleceń organizatorów,
• za rzeczy zagubione w trakcie Imprezy organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności,
• osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie
będą przyjmowane na imprezę,
• Przestrzeganie zasad czystej rywalizacji, m.in.:
używanie wyłącznie map dostarczonych przez
organizatorów, wyłączenie na czas etapów telefonów
komórkowych
i
innych
środków
łączności,
przestrzeganie
prawa
nienaruszalności
punktu
kontrolnego (zmiana ustawienia bądź niszczenie PK,
zrywanie i łamani kredek), nie używanie przyrządów do
nawigacji (GPS),
• interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie
do organizatorów Imprezy,
• Istnieje możliwość noclegu po zawodach w dniu 14-15
lipca za dodatkową opłatą i po wcześniejszym
uzgodnieniem tego faktu z organizatorem
• Szczegółowy program Lwóweckiego Lata Agatowego
dostępny na stronie internetowej
http://www.lla.lwowekslaski.pl/
• dodatkowe informacje:
Wojciech Król :
- tel. kom. 0697 532 883
- gadu-gadu: 1855471

Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
w Lwówku Śląskim
oraz
Komisja Imprez na Orientację
przy O/PTTK w Lwówku Śląskim

ZAPRASZA NA

XI OGÓLNOPOLSKIE
LWÓWECKIE LETNIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
”XVI LWÓWECKIE
LATO AGATOWE ‘2013”

e-mail: krol_wojtek@wp.pl
PUNKTACJA, KLASYFIKACJA I OBLICZENIA
Według Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w
Turystycznych Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z
dnia 04.02.2006 r., z późniejszymi poprawkami oraz
postanowieniami Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w
MnO

LWÓWEK ŚLĄSKI
12-14 LIPCA 2013 r.

