1. Miejsce i termin imprezy.
Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie, 4 – 7 czerwca 2015 r.
Baza na terenie ośrodka „Tamowa” położonym nad Jeziorem Kłodno na zboczu Tamowej
Góry, w przedłużeniu ul. Grodziskiej.
2. Organizator.
Organizator:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju InO Toruń
Wykonawca :
Gdański Klub Imprez na Orientację „Bezdroża”

3. Cele imprezy.
● Wyłonienie Mistrza Polski w indywidualnych marszach na orientację na rok 2015
● Wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w marszach na orientację na rok 2015
● Promocja wsi turystycznej Chmielno
● Popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
● Poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych powiatu Kartuskiego
● Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

4. Komitet organizacyjny
Kierownicy: Marek Pacek, Krzysztof Kula
Sędzia główny: Marek Pacek (PInO 525)
Biuro zawodów: Magda Kwiesielewicz, Grażyna Kula
Budowniczowie tras:
 Dobromir Kabuła (PInO )
 Jarosław Kabuła (PInO 600)
 Krzysztof Kula (PInO 219)
 Marek Pacek (PInO 525)
 Monika Pacek
 Grażyna Kula
Strona internetowa: www.matnia.certus.gda.pl
5. Forma, kategorie i trasy.
Impreza piesza rangi Mistrzostw Polski
rozgrywana jest w dwóch kategoriach.
Seniorzy - kategoria open. TS rywalizować będą na trasie TZ obejmującej 1 etap nocny 3
dzienne (z opcją rozszerzenia do 4); 5 pkt za każdy etap na OInO, pozostali startować mogą
na trasie TU, nie będą jednak rywalizować o tytuł Mistrza Polski. Za start w obu tych trasach
przyznawane są punkty do klasyfikacji Pucharu Polski zgodnie z regulaminem Komisji InO
ZG PTTK..
Studenci – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej. Kategoria TA rywalizować
będzie indywidualnie na trasie TZ.
Juniorzy - kategoria TJ; osoby urodzone w roku 1996 lub młodsze rywalizować będą na
trasie TU obejmującej 1 etap nocny 3 dzienne (z opcją rozszerzenia do 4), 5 pkt za każdy
etap na OInO.
Impreza piesza ogólnopolska.
Młodzicy - kategoria TM; osoby urodzone w roku 1999 lub młodsze rywalizować będą na
trasie TU w zespołach 2-3 osobowych.Trasa obejmuje 1 etap nocny i 3 dzienne (z opcją
rozszerzenia do 4).
Impreza kajakowa.
Trasa kajakowa (TK) – IVrunda Puchar Polski Wodnych InO
Impreza rowerowa.
 impreza rowerowa typu scorelauf, punkty o wartości wagowej, limit 8h
Imprezy dodatkowe.
 etap krajoznawczy Trail (Orientacji Zgrubnej) ,
 scoredrinkolauf (start wyłącznie dla osób przestrzegających reguł tej kategorii)
6. Zgłoszenia i wpisowe.
Zgłoszenia dokonać można poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
zawodów: www.matnia.certus.gda.pl
Wpisowe – odpłatność za uczestnictwo w imprezie.
Tabela
opłat
wpisowe do
21.05.2015

TK

TS

TJ

TK

dla
uczestników
tras pieszych

TR

Score
drinkolauf

95 zł

80 zł

60 zł

13 zł

30 zł

start
limitowany

wpisowe dla
PInO,OrgInO
wpisowe
dla PTK
wpisowe
22.05 – 31.05

85 zł

75 zł

55 zł

25 zł

95 zł

80 zł

50 zł

10 zł

20 zł

+10 zł

+10 zł

+10 zł

15 zł

+10 zł

5 zł

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację - Toruń
KONTO: Bank Credit Agricole 78 1940 1076 3096 3670 0000 0000
tytułem: MATNIA 2015
Osoby niezgłoszone w terminie do 21 maja mogą nie otrzymać pełni świadczeń
(dotyczy to głównie pamiątki z imprezy) .
7. Zakwaterowanie.
Baza zawodów zlokalizowana została w ośrodku „Tamowa” nad Jeziorem Kłodno.
http://www.tamowa.pl
UWAGA!
Z uwagi na zróżnicowane warunki zakwaterowania pozostawiamy wybór noclegów jak
i odpłatność za nie w gestii uczestników i osób towarzyszących.
Dla osób chcących spać pod stałym dachem ważne jest dotrzymanie terminu 25 maja w celu
dokonania płatnej rezerwacji miejsc (domki lub pokoje w pawilonie). Po tym terminie
gospodarz udostępnia miejsca innym osobom. Dla osób wybierających spanie pod namiotem
polecamy najwyższą platformę ewentualnie zajmowanie miejsc w pobliżu domków
zajmowanych przez uczestników Matni (te oznaczymy lampionami) . W przypadku spania
pod namiotem termin rezerwacji wydłuża się do 31 maja. Pozwoli on nam na rozplanowanie
miejsc pod namioty i skierowanie prośby do gospodarza o wyłączenie ich z dystrybucji dla
innych turystów jeszcze przed rozpoczęciem dłuższego weekendu.

Tabela opłat

domki kempingowe , pokoje
spanie w namiotach
+ miejsce parkingowe

za dzieci
w tym samym
osobodzień
pokoju

3-cia noc

50 zł

obniżona do
wysokości 20
% ceny
rodziców

20

15 zł

ł15 zł

15 zł

Gospodarz dla uczestników naszej imprezy trzyma rezerwację do dnia 25.05.2015
Hasło: „MATNIA 2015”
8. Świadczenia
 Medale i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc
 Napoje w przerwie między etapami
 Okolicznościowa naklejka z imprezy
 Komplet materiałów startowych
 Informator techniczny oraz protokół z zawodów






Dyplomy i drobne upominki do 6 miejsca w każdej kategorii
Ewentualne przejazdy na start (w przypadku 5 etapowej imprezy)
Obiady w bazie w piątek i sobotę
Kiełbasa do sobotniego ogniska.

9. Informacje dodatkowe.
Dojazd środkami komunikacji publicznej PKS Oddz.Gdańsk, „Gryf” Kartuzy / Chmielno
lub przystanek Garcz/ przy drodze do Sierakowic
W bazie zawodów znajduje się bar.
W pobliżu ośrodka nie ma sklepów spożywczych. Najbliższy sklep ok. 1,5km od bazy.
10. Ramowy plan zawodów.
4 czerwca ( czwartek)
W bazie można będzie zakwaterować się od rana.
Od 15:30 przyjmowanie uczestników w biurze zawodów
Krajoznawcza Impreza na Orientację
20:00 uroczyste rozpoczęcie imprezy
22:00 minuta „0” do etapu 1
5 czerwca ( piątek)
9:30 start do etapu II
obiad w bazie
16:30 start do imprezy kajakowej TK
22:00 Konkurs krajoznawczy, ogłoszenie wyników trasy TK
6 czerwca (sobota)
9:30 start TZ, TU do etapu III, IV
10:00 start TR
obiad w bazie
18:30 scoredrinkolauf
21:00 ognisko z kiełbaskami
21:30 wywieszenie wyników
ok. 23:00 Ogłoszenie oficjalnych wyników, wręczenie medali, nagród i dyplomów
7 czerwca (niedziela)
Msze św. w niedzielę:
 w kościele Chmielnie (715,915, 1100);
 w zabytkowym XIV w kościele zakonu Kartuzów w Kartuzach (700 ,815 , 930, 1100);
 w zabytkowym kościele poklasztornym zakonu Norbertanek w Żukowie (700, 830,1000,
1130). Zwiedzanie w niedzielę po mszy, w inne dni tygodnia po wcześniejszym
uzgodnieniu wizyty
W niedzielę warto również zarezerwować czas na odwiedzenie miejsc, wymienionych
w następnym punkcie.
11. Atrakcje turystyczne znajdujące się pobliżu.
 Dworek Wybickich w Sikorzynie
 Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
 kościół poklasztorny kartuzów w Kartuzach
 kościół norbertanek w Żukowie, wozownia
z muzeum parafialnym
 mury nowego zamku w Łapalicach
 młyn wodny z 1738 roku w Chmielonku
 Kaszuby w miniaturze, Strysza Buda (zdj.)

Dworek w Sikorzynie

Kościół w Żukowie

12. Postanowienia końcowe.
 Punktacja prowadzona będzie według „Zasad punktacji i współzawodnictwa
w turystycznych imprezach na orientację” ustalonych przez KInO ZG PTTK
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 Uczestnicy niepełnoletni startują w imprezie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych
 Uczestnicy startują w imprezie na własną odpowiedzialność
 Za szkody wyrządzone uczestnikom podczas zawodów jak i wypadki organizator nie
bierze odpowiedzialności
 Za wszelkie zniszczenia na terenie bazy odpowiadają uczestnicy.
 Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych
osobowych oraz publikacje zdjęć
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
13. Mapa dojazdu

