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

VII Ogólnopolskie
MARSZE NA ORIENTACJĘ
„O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI”

X Runda Pucharu Dolnego Śląska 2013r.

Lwówek Śl. 15-16 Listopada 2013r.
Patronat Honorowy
Ludwik Kaziów – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śl.

REGULAMIN
ORGANIZATORZY


Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim



Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śl.

WSPÓŁORGANIZATORZY
IMPREZA DOFINASOWANA ZE ŚRODKÓW


Województwa Dolnośląskiego

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW




Kierownik Imprezy – Krzysztof Marecki oraz Wojciech Król (PINO)
Sędzia Główny – Adam Pawłowicz ( PINO 638)
Budowa etapów – Maciej Pawłowicz ( PINO 650);
Paweł Idzik ( PINO629);
Adam Pawłowicz ( PINO );
Piotr Kosiuk (OINO)
Tomasz Karpiszyn (PINO 410)



Upowszechnianie turystycznych Marszy na Orientację
Promowanie Gminy Lwówek ŚL. i Powiatu Lwóweckiego
Prezentacja walorów krajoznawczych Lwówka Śl i okolic
Rozegranie X rundy Pucharu Dolnego Śl. w Marszach na Orientację 2013.

CEL IMPREZY




FORMA, ETAPY, KATEGORIE
TE – zgodnie ze składem ustalonym przez Dolnośląską Komisję InO ( 1 etap dzienny i 2 nocne,
zespoły 1 – 2 osobowe)
TS – urodzeni w 1993 r. i wcześniej (etapy i zespoły j. w.)
TJ – urodzeni w 1994 - 1996r. (etapy i zespoły j. w.)
TM – urodzeni w 1997 – 1999 r. ( 2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TD – urodzeni w 2000 r i później (2 etapy dzienne, zespoły 2 osobowe)
TN – urodzeni w 1997 i później
TP – dla początkujących (1 etap dzienny, wiek i ilość osób w zespole dowolne), kategoria bez
klasyfikacji i nagród. Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach zgodnie z pkt. V.7
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MnO. Każdy z uczestników może startować tylko w
jednej kategorii.
W kategorii TD istnieje możliwość startu zespołu 3 osobowego jednak że za zgodą sędziego głównego
oraz postanowień regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w MNO
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie. Powyższe nie dotyczy kategorii TP
( zawodnicy po pokonaniu trasy TP mogą poza konkursem wystartować na trasie TD – jedynie po
uzgodnieniu z Sędzią Głównym i warunkiem dysponowania przez organizatorów odpowiednią ilością
materiałów. Oraz kat. TN – przeznaczonej dla uczestników kat. TD TM. )

MAPY I TEREN
Mapy nietypowe, miejscami unacześniane. Teren o zmiennej przebieżności, Skala trudności etapów oraz
pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii. Stosownie do postanowień Regulaminu Pucharu
Dolnego Śląska w Marszach na Orientację

BAZA IMPREZY
Baza Imprezy to Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śl.
ul. Aleja Wojska Polskiego 1A

PROGRAM IMPREZY:
12 Listopada 2013 ( Wtorek )
21.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń
13 -14 Listopada 2013 (środa- czwartek )
– przygotowanie materiałów, list startowych oraz tras
15 Listopada 2013 (piątek)
16.00 – 18.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy dla kat. TE TS TJ TN wydawanie
materiałów startowych i świadczeń – bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe
zgłoszenia możliwe tylko w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
18.00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna dla kat. TE TS TJ TN
18.30 – wyjazd uczestników na E-I i E- II
19.00 – start do etapu I
Ok. 1.00 – zakończenie etapów – powrót do bazy.
16 Listopada 2013 ( sobota)
7.30 – 8.45 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy kat. TM TD TP wydawanie materiałów
startowych i świadczeń - bez możliwości wprowadzania zmian. Dodatkowe zgłoszenia
możliwe tylko w przypadku rezygnacji ze startu innych uczestników.
9.00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna. Dla etapów dziennych.
9.30 – wyjazd lub wyjście w teren zawodów
10.00 – start do E I i E II dla kat. TP TD TM oraz E- III dla kat. TE TS TJ
ok 14.30 – 15.30
– ciepły posiłek
16.00-18.00 wycieczka krajoznawcza z przewodnikiem po Lwówku Śl.
ok.18.00 – uroczyste zakończenie zawodów w kat. TD i TM

ŚWIADCZENIA


Nocleg warunkach turystycznych dla uczestników kat. TE TS TJ TN należy posiadać własny

śpiwór i karimatę


Znaczek okolicznościowy



Poczęstunek po I etapie dziennym



ciepły posiłek po etapach dziennych – nie dotyczy kat. TP i TN



komplet materiałów startowych



nagrody i dyplomy dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP.



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



oraz 1x 1 pkt (kat. TP)



ubezpieczenie NNW tylko dla członków PTTK.



Inne niespodzianki w miarę możliwości organizatora

WPISOWE

Przodownicy
Członkowie
Pozostali
Ino
PTTK
Uczestnicy
TE TS TJ
25
27
29
TM TD TN
------------14
16
TP
------------5
7
Uczestnicy posiadający uprawnienia do zniżki powinny okazać ważne legitymacje za skorzystanie ze
zniżek w bazie imprezy podczas zgłoszenia. Nie posiadający tych legitymacji w bazie będą zmuszeni do
dopłaty do wpisowego
Wpisowe należy wpłacać przekazem pocztowym na adres:
Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”
ul. Kościelna 32, 59-600 Lwówek Śląski
Kategoria

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.
W uzasadnionych i bardzo istotnych przypadkach istnieje możliwość wpłaty wpisowego na miejscu w
bazie imprezy jednak że po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z organizatorem. Jednak że opłata
będzie pobierana za tyle osób ile będzie zgłoszonych nawet jak te osoby nie będą obecne na imprezie.
Zwolnienia z wpisowego:
- Łukasz Szymański oraz Rafał Szałaj - zwycięscy PDŚl. 2012 w kat.TM
- opiekunowie uczestników niepełnoletnich (1 na 10 osób) pod warunkiem zaznaczenia tego faktu w
zgłoszeniu.
UWAGA!!! Opiekunowie startujący w zawodach opłacają wpisowe na ogólnych zasadach.
Uczestnicy kategorii TP, w ramach wpisowego nie mają zabezpieczonego posiłku obiadowego. Można
jednak to świadczenie wykupić za dodatkową opłatą (8,-) po uzgodnieniu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszeń należy przesłać do dnia 12 listopada 2013 r. godz. 21.00
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 12. XI .2013 r. o godz. 21.00 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


W Bazie imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu w tym piwa nie
przestrzeganie tego będzie groziło dyskwalifikacją i wyrzucenie z zawodów bez prawa do
zwrotu wpisowego



Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu
Pucharu Dolnego Śląska w MnO.
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 lub 518 777 192
email: krol_wojtek@wp.pl









ZAPRASZAMY

