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

Ogólnopolskie
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„W POSZUKIWANIU ŻABKI KWISI”

II Runda Pucharu Dolnego Śląska w MNO 2013r.

Świeradów Zdrój 14 KWIETNIA 2013r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR
•

Oddział PTTK „ Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śl.

WSPÓŁORGANIZATORZY
•
•
•

Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu
SKKT „Świeradowskie Orły” w Świeradowie Zdroju
Miejski Zespół Szkół w Świeradowie Zdroju

•

Urzędu Miasta Świeradów Zdrój

•
•
•
•

Kierownik Imprezy – Teresa Fierkowicz (OINO )
Sędzia Główny – Wojciech Król ( PINO 442)
Sekretariat XX OInO „Wiosna” – Izabela Król
Budowniczy Tras
• Paweł Idzik ( PINO 629)
• Maciej Pawłowicz (PINO 650)
• Adam Pawłowicz ( PINO 638)
• Adam Palbow (PINO 637)

•
•
•
•

Rozegranie II Rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację w roku 2013
wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków INO
Prezentacja walorów Turystyczno- Krajoznawczych Świeradowa Zdroju
popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego
wypoczynku

IMPREZA DOFINASOWNA ZE ŚRODKÓW

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW

CEL IMPREZY

FORMA, ETAPY, KATEGORIE
TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję INO
( 2 etapy dzienne zespoły 1-2osobowe)
TS – urodzeni 1993r. i wcześniej (etapy i zespoły j.w)
TJ – urodzeni w latach 1994-1996 (etapy i zespoły j.w)
TM – urodzeni w latach 1997-1999 ( 2 etapy dzienne zespoły 2 osobowe)
TD – urodzeni w 2000r i później ( 2 etapy dzienne zespoły 2 osobowe)
TP – dla początkujących
( 1 etap dzienny wiek i ilość osób w zespole dowolna, kategoria bez klasyfikacji i nagród)
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego ( w kategorii TD i
TM zespół jednoosobowy w przypadku doświadczonego zawodnika, oraz w kat TD zespołu
3osobowego, w przypadku zawodników mniej doświadczonych, przy czym w składzie tego zespołu
nie może być zawodnika który zajął 30miejsc i wyższe w klasyfikacji końcowej Pucharu Dolnego
Śląska w Marszach na Orientację 2012r.)
W trakcie trwania zawodów składy zespołu nie mogą ulegać zmianie.

MAPY I TEREN
Teren o zmiennej przebieżności, górzysty. Mapy nie typowe miejscami unacześnianie. Skala
trudności etapów oraz pokonywania terenu jest uzależniona od kategorii

BAZA IMPREZY
Baza imprezy Miejski Zespół Szkół w Świeradowie Zdroju ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2

KOMUNIKACJA I DOJAZD DO BAZY
Dojazd do Bazy Autobus PKS z Jeleniej Góry Dworzec PKS o godz. 8.30 lub własnym środkiem
transportu.
Uwaga parking dla busów i autobusów na ulicy Wyszyńskiego (koło dworca PKS)

PROGRAM IMPREZY
14 KWIETNIA 2013 ( niedziela)
8.30 – Uroczyste zakończenie „OINO WIOSNA 2013” - Runda Pucharu Polski
Ok. 9.30 – Uroczyste otwarcie imprezy , odprawa techniczna .
10.00 – wyjazd lub wyjście na etapy dzienne
Ok. 10.15 – Start do etapów dziennych- Minuta 0
Ok.15.30 – zakończenie etapów dziennych
Od. 15.30 – 16.30 Obiad
Ok.17.30 – Uroczyste zakończenie imprezy

ŚWIADCZENIA
●
●
●
●
●
●
●

Pamiątkowy znaczek z imprezy
Obiad po 2 dziennym etapie - Nie dotyczy kat. TP
Nagrody, medale, dyplomy do 3 miejsca w każdej kategorii - Nie dotyczy kat. TP
Poczęstunek po I etapie dziennym
komplet materiałów startowych (karty startowe, mapy),
punkty do książeczki OInO( 2*3pkt.)
Inne niespodzianki dziś znane tylko organizatorom

WPISOWE
Kategoria
TE TS
TM

TJ
TD

TP

Przodownicy INO

Członkowie PTTK

Pozostali uczestnicy

14,-

16,-

18,-

----------------------

14,-

16,-

----------------------

4,-

6,-

Uczestnicy opłacający wpisowe według stawek dla Przodowników INO i członków PTTK są zobowiązani do
wpisania w kartę zgłoszenia numery legitymacji jak i również do okazania ich w biurze zawodów.
Przodownicy INO winni okazać legitymację Przodownika INO jak i ważną legitymację PTTK.
W przypadku braku aktualnej legitymacji zostanie pobrana dopłata do stawki dla pozostałych
uczestników.
Wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna
32; 59-600 Lwówek Śl. nr konta Bank Spółdzielczy w Lwówku Śląskim nr: 89 8384 0009 0011 9187
2000 0001 z dopiskiem „OMNO W POSZUKIWANIU ŻABKI”
Zwolnienia z wpisowego.
•
•
•

Michał Leński - zwycięzca PDŚL 2012r. kat. TD
Wojciech Mikołajczyk - zwycięzca PDŚL 2012r. kat. TJ
opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10osób) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w
zgłoszeniu
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach wnoszą opłatę na ogólnych zasadach.

Uczestnicy kat. TP w ramach wpisowego nie mają zapewnionego obiadu. Można jednak to świadczenia
wykupić za dodatkową opłatą 10zł po zaznaczeniu tego faktu w zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na oryginalnej karcie zgłoszeń z dołączonym pokwitowaniem
dowodu wpłaty. Do dnia 4 kwietnia 2013r. do godz. 22.00
Zgłoszenie należy wysłać pocztą na adres Wojciech Król
pocztą elektroniczną: krol_wojtek@wp.pl

Dębowy Gaj 38

59-600 Lwówek Śl. lub

Za zgłoszenie uważa się przesłanie kart zgłoszenia załączonej do regulaminu wraz z dowodem wpłaty
wpisowego. O dacie otrzymania zgłoszenia decyduje data wpływu do organizatora a nie jej nadania
(stempla pocztowego)
UWAGA!!! Ze względu organizacyjnych w dniu 4 kwietnia 2013r. o godz. 22.00 nastąpi
definitywne zamknięcie zgłoszeń. Dodatkowe zgłoszenia będą możliwe tylko w przypadku
rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w terminie uczestników.
Zgłoszenie na imprezę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu
oraz na gromadzenie i przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb związanych
przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawody odbędą się bez względu na pogodę
organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla członków PTTK posiadających aktualną
legitymację, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
osobom zgłoszonym a nie obecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację ZG PTTK i postawieniami regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO
Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności
i obciąży nią uczestników.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian programie imprezy
dodatkowe informacje :
 Wojciech Król tel. 697532883
 email: krol_wojtek@wp.pl
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

