XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

"GOSK 2014"
II RUNDA PUCHARU POLSKI 2014 W MARSZACH NA ORIENTACJĘ KATEGORII TS, TJ i TM
– SZYMBARK, 07-09 MARCA 2014 ROKU –

REGULAMIN
1. Organizator:

Pomorska Komisja Imprez na Orientację - http://pkino.gdansk.pttk.pl/
2. Termin: 7-9

marca 2014 r. (piątek – niedziela)

3. Miejsce: Szymbark

w woj.pomorskim

4. Współpraca:

Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Urząd Gminy w Stężycy
mini-Klub Rodzinny Turystyki Wszelkiej „RZUŁF”, Klub Imprez na Orientację „Neptun”,
Klub Turysty „ALPINO”, Klub InO „CERTUS”
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,
5. Baza i biuro Mistrzostw

Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku, ul. Szkolna 1,
(dojazd do Bazy najlepiej transportem własnym albo PKS-em z Kartuz bądź Kościerzyny – szczegóły w Internecie;
organizatorzy rozważają umożliwienie dojazdu do Bazy z Gdańska – niestety za dodatkową opłatą – ewentualną chęć
skorzystania z takowego należy podać w zgłoszeniu)
6. Cele Mistrzostw:









wyłonienie Mistrzów Województwa Pomorskiego roku 2014 w marszach na orientację,
rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej i rekreacji,
podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników,
popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Polski w kat. TM, TJ, TS,

7. Zespół Organizacyjny:

Kierownik Mistrzostw
Sędzia Główny
Budowa tras:

- Piotr Żywicki
- Jarosław Kabuła
- Wojciech Bieliński
- Dominika Bąkowska
- Dobromir Kabuła
- Ziemowit Kabuła

8. Wstępny program Mistrzostw:

07 marca 2014 (piątek):
od godz. 17.00
18.00 23.00

Przyjmowanie uczestników zawodów
Praca sekretariatu Mistrzostw

08 marca 2014 (sobota):
07.00
08.00
08.30
13.00
15.00
14.00
16.00
19.00
23.00

Praca sekretariatu Mistrzostw
godzina „0” wszystkich kategorii
meta wszystkich etapów Mistrzostw
obiad
Etapy nocne TS, TJ, TM,

09 marca 2014 (niedziela):
ok. godz.
04.00
09.00
09.30
Do godz.
11.00

Ogłoszenie wstępnych wyników
Zakończenie Mistrzostw
Opuszczenie bazy Mistrzostw.

9. Punktacja i sędziowanie:

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2012 roku - http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
10. Forma i kategorie:

Kategoria TD
Kategoria TM
Kategoria TJ
Kategoria TS
Kategoria TP
Kategoria TO

– dziecięca, 1 etap dzienny, osoby urodzone w roku 2001 i później (zespoły 1–2 osobowe),
– młodzieżowa, 3 etapy (2 dzienne + 1 nocny) osoby urodzone w 1998 – 2000 (zespoły 1–2 os.)
– juniorzy, 3 etapy (2 dzienne + 1 nocny), osoby urodzone w latach 1995-1997 (zespoły 1–2 os.)
– seniorzy, 3 etapy (2 dzienne + 1 nocny), osoby urodzone w roku 1994 i wcześniej (zespoły 1–2 os.)
– bez ograniczeń wiekowych, 1 etap (1 dzienny) dla osób chcących zmierzyć się z mapą i kompasem
po raz pierwszy (zespoły 1-5 osobowe),
– bez ograniczeń wiekowych, 2 etapy (2 dzienne) dla osób nieco zaznajomionych z mapą i
kompasem, ale jeszcze nie chcących próbować swych sił w innych kategoriach (zespoły 1-3 os.)

W przypadku nie zgłoszenia się w terminie minimum 5 zespołów w danej kategorii zostanie ona połączona
z inną z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji
11. Informacja o etapach

Teren średnio-łatwo przebieżny, pagórkowato-górzysty, miejscami podmokły, z widocznym wpływem człowieka; etapy
krótkie (zwykle ok. 3.5 km) i przyjemne ☺, mapy niekoniecznie aktualne, nietypowe dla kat. TS, TJ, TM, TO
12. Opłata startowa
Przodownicy InO *
Członkowie PTTK
Pozostali uczestnicy

TS / TJ
60
65
70

TM/TO
40
45

TD/TP
7
10

Wpłata po terminie
+ dodatkowe 10,zł

* Wykaz PInO uprawnionych do obniżonego wpisowego – znajduje się na stronie ino.pttk.pl
w zakładce „Przodownicy InO” – aktywni).

Opłatę startową oraz ewentualne inne świadczenia należy wpłacić na konto:

konto: BGŻ S.A. O/Gdańsk 882030 0045 1110 0000 0013 8880
z dopiskiem „GOSK 2014” oraz nazwiskami osób, za które przekazujemy opłatę!!!
Stan konta będzie sprawdzany w dniu 3.marca po pierwszej sesji.
Mistrzostwa odbywają się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów.
Uwaga! Cena dla kat. TD i TP nie obejmuje noclegów oraz obiadu!

Zwolnieni z opłat:
- pełnoletni opiekunowie grup szkolnych liczących przynajmniej 10 osób (dot. kat. TM, TD, TP),
- zwycięzcy konkursów Najlepszy Budowniczy, Najlepszy Organizator 2013
13. Zgłoszenia

Do dnia 01 marca 2014 r. do godz. 22
Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, kategorię, nr legitymacji PTTK i ewentualnie nr
legitymacji PInO należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

kabukeraj@gmail.com
Zgłoszenie uważa się za dokonane po przesłaniu w terminie maila oraz po wpłynięciu wpisowego.

14. Nagrody i świadczenia:

 dyplomy do 3 miejsca w kategorii TS, TJ, TM, TD
 drobne posiłki oraz napoje po pierwszym dziennym etapie,
 komplet map dla każdego uczestnika, informator techniczny,
 materiały krajoznawcze,
 odciski okolicznościowych pieczęci,
 potwierdzenie OInO i OTP, weryfikacja OInO,
 naklejka imprezowa,
 protokół z Mistrzostw w formie elektronicznej
 inne nieujawnione
Dla kategorii TS, TJ, TM dodatkowo: dwa noclegi w warunkach turystycznych (dla własnej wygody proponujemy
zabrać śpiwór i materac),
15. Postanowienia końcowe i uwagi:
















zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do odzyskania opłaty startowej i świadczeń,
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
na terenie Bazy rygorystycznie przestrzegana będzie konieczność zmiany obuwia (obuwie o miękkiej
podeszwie),
na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, środków
odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.
w sekretariacie Mistrzostw podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty oraz przy
zniżkach odpowiednie dokumenty uprawniające do zniżki,
wymagana będzie duża porcja humoru na etapach oraz w bazie zawodów,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w ramowym programie imprezy
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
za rzeczy zgubione na terenie Bazy organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności.
za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności i obciąży
nią uczestników.
na wszelkie odstępstwa od w/w regulaminu należy uzyskać zgodę Kierownika i Sędziego Głównego

16. Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji udzielają:
Jarosław Kabuła tel. 600-086-248; kabukeraj@gmail.com ;
Piotr Żywicki tel. 602-309-845; piotr.z@poczta.pl

