REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

zaprasza na

XLIV Marsze na Orientację
im. Barbary Rychlik
Częstochowa-Mirów, 16-17 maja 2015

IV runda Pucharu Polski w MnO 2015
VI runda Pucharu Polski Młodzieży w MnO 2015
(kat. TM i TJ)

Regulamin
1.

Organizatorzy:
Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie
SKKT PTTK „Azymut” przy IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie
SKKT PTTK „Wędrowniczek” przy ZS nr 3 w Częstochowie

2.

Termin i miejsce zawodów:
Impreza odbędzie się w weekend 16-17.05.2015 w lasach położonych wokół dzielnicy
Mirów w Częstochowie.

3.

Baza zawodów:
Baza imprezy znajdować się będzie w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie, ul. Rozdolna 5
(http://goo.gl/O98RQi) .

4.

Forma i typ zawodów:
Zawody zostaną przeprowadzone w tradycyjnej formie Marszów na Orientację –
uczestnicy otrzymują na starcie mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Celem
zespołu jest odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych w terenie, potwierdzenie ich
na karcie startowej i powrót na linię mety w określonym limicie czasu.
Impreza turystyczna, dzienna i nocna o zróżnicowanej skali trudności.

5.

Trasy:

Trasa
Skala trudności
Klasyfikacja
PK
Łatwa
Przejście z przodownikiem
TP
Łatwa
TD (R), TM (R)
TT
Średnio łatwa
TM (PPM)
TU
Średnio trudna
TJ (PPM), TU (PP)
TZ
Trudna
TZ (PP)
Legenda: D - dzienny, N – nocny.

Etapy
1xD
1xD
2 x D, 1 x N
2 x D, 1 x N
2 x D, 1 x N

Skład zespołu
3 osoby
2 osoby
2 osoby
2 osoby

UWAGA: Osoby, które po raz pierwszy będą brały udział w Imprezie na Orientacje lub nie
czują się pewnie w orientacji zapraszamy na trasę PK – krótki instruktaż na czym polegają
Marsze na Orientacje, prowadzony przez Przodownika InO.
6.

Klasyfikacja:
TD (R) – Szkoły podstawowe z regionu (ur. 2002 i młodsi), 2 punkty do Odznaki OInO;
TM (R) – Gimnazja z regionu (ur. 1999-2001), 2 punkty do Odznaki OInO;
TM (PPM) – Puchar Polski Młodzieży (ur. 1999-2001), 3 x 4 punkty do Odznaki OInO;
TJ (PPM) – Puchar Polski Młodzieży (ur. 1995-1998), 3 x 4 punkty do Odznaki OInO;
TU (PP) – Średnio-zaawansowani, Puchar Polski, 3 x 4 punkty do Odznaki OInO;
TZ (PP) – Zaawansowani, Puchar Polski, 3 x 4 punkty do Odznaki OinO.

7.

Wpisowe i zgłoszenia:
Zgłoszenia PP i PPM do 23:59 dn. 8.05.2015, trasy regionalne (PK i TP) do 13.05.2015.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: ino.pttk.pl/rychliki. Za datę zgłoszenia
uznaje się datę przesłania potwierdzenia zapłaty wpisowego na adres
rychliki2015@gmail.com. W poniższej tabeli przedstawiono wysokość wpisowego ze
względu na trasę [zł]:
Trasa:
Niezrzeszeni
Legitymacja PTTK
Legitymacja
uczniowska/studencka
Obie legitymacje
Po terminie

PK

TP

TT

12

TU
50
45

10

45

15

40
60

TZ

Wpłaty można dokonać na konto RO PTTK w Częstochowie: 53 1020 1664 0000 3102
0114 7545 PKO BP Częstochowa lub tradycyjnie w biurze Regionalnego Oddziału PTTK
w Częstochowie, al. NMP 39/41, tel. 34 324-21-20, w dni robocze w godz. 13:30 – 18:00.
UWAGA! W przypadku osoby niepełnoletniej w zgłoszeniu należy podać dane osoby
odpowiedzialnej, obecnej na zawodach (w tym telefon).
Osoby posiadające bilet KInO uprawniający do darmowego startu muszą zgłosić swój
udział przed upływem terminu zgłoszeń. W przeciwnym wypadku bilet przepada.
8.

Ramowy program imprezy:
Piątek (15.05)
18:00 – 24:00
–
przyjmowanie uczestników w bazie, praca sekretariatu,
Sobota (16.05)
08:00 – 9:30
–
praca sekretariatu,
08:45 – 9:15
–
uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna,
09:30
–
wyjazd autokarami na etapy dzienne tras TT, TU i TZ (E1 i E2),
09:45 – 13:00
–
etap dzienny dla trasy TP i PK,
od 14:00
–
ognisko na mecie etapu E2,
21:00 -21:15
–
odprawa techniczna przed etapem nocnym E3,
21:15
–
wyjazd autokarami na etap nocny E3,
Niedziela (17.05)
do 2:00
–
powrót z etapu nocnego,
09:00
–
zakończenie imprezy,
do 10:30
–
opuszczenie bazy.

9.

Zespół organizacyjny:
Kierownik imprezy:
Sędzia główny:
Budowniczowie tras:

Maciej Urbaniak (PInO 697)
Piotr Krystek (PInO 653)
Jacek Gieroń (PInO 652)
Adrianna Kapitańska
Piotr Krystek (PInO 653)
Adam Stalka (OInO CZ/25/2012)
Maciej Urbaniak (PInO 697)

Sekretariat:
Opiekun bazy:
Pozostali organizatorzy:

Paulina Snopek (kierownik) (PInO 698)
Justyna Andrulewicz (OInO CZ/27/2013)
Anna Jakubowska (projekt loga)
Anna Bronkiewicz
Aleksandra Kamińska
Karolina Piedo
Anna Romańska
Bartosz Tomza
i inni

10. Świadczenia organizatora:

Nocleg na salach lekcyjnych – niezbędna własna karimata i śpiwór. Możliwość noclegu
z piątku na sobotę – konieczność zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu. W szkole
znajduje się łazienka z umywalkami (brak prysznica).

Komplet materiałów startowych na wszystkie etapy.

Słodki poczęstunek dla wszystkich tras po etapie E1.

Ognisko z kiełbaskami po etapie E2 dla kat. TT, TU i TZ.

Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasach TU i TZ oraz w kategoriach TJ i TM,
a także w „regionalnych” kategoriach TM i TD wyodrębnianych z trasy TP.

Okolicznościowa naklejka.

Potwierdzenie punktów do OInO.

Ubezpieczenie NNW: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK
z opłaconymi składkami 2015) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA a pozostali w PZU SA.
11. Postanowienia końcowe:

Punktacja zgodna z zasadami KInO ZG PTTK.

Pełne świadczenie przysługują jedynie uczestnikom zgłoszonym w terminie.

W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na starcie, wpisowe nie podlega zwrotowi,
a świadczenia nie będą wydawane.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim
i przez osoby trzecie.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Uczestnicząc w imprezie, zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imienia, nazwiska, przynależności klubowej, kategorii, wyniku) oraz zdjęć z imprezy na
stronie internetowej wydarzenia.

Życzymy udanych startów!
ORGANIZATORZY

Wskazówki dojazdu:
1. Pociągiem (stacja Częstochowa) lub autobusem (Częstochowa Dworzec Autobusowy),
a następnie autobusem miejskim linii 26 w kierunku Bursztynowej odjazd z przystanku II Aleja
NMP do przystanku Mirów (aktualny rozkład na stronie mpk.czest.pl).

2. Pociągiem (stacja Częstochowa Stradom), a następnie tramwajem (zalecany) lub autobusem
do przystanku II Aleja NMP, skąd dalej linią 26 do przystanku Mirów (bilet 45-minutowy
dostępny u kierowcy; aktualne rozkłady na mpk.czest.pl).

3. Własnym samochodem - współrzędne GPS: 50.819533, 19.204552. Należy zwrócić jednak
uwagę na zamknięcie mostu na Warcie (50.8138057°N, 19.1426575°E).

