Impreza na Orientację

Depniemy 4
---Tuchola---22.09.2012r.--Patronat Honorowy

Starosta Tucholski – Dorota Gromowska
Burmistrz Tucholi – Tadeusz Kowalski

Współpraca

Media

Regulamin imprezy
Organizator:

Sekcja Turystyki Kwalifikowanej LUKS „Pol”, ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk ;

Termin:

22.09.2012r.

Miejsce:

Tuchola – Baza zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Licealnych i
Technicznych w Tucholi, ul.Świecka 89a.
Strona internetowa szkoły: http://www.zslit.tuchola.pl/

Cele zawodów:

- 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,
- ukazanie piękna Stolicy Borów Tucholskich oraz popularyzacja Tucholi wraz z
okolicami jako miejsca do doskonałego spędzania czasu,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu Borów Tucholskich w MnO

Patronat
honorowy:
Patronat
medialny:

Starosta Tucholski – Pani Dorota Gromowska
Burmistrz Tucholi – Pan Tadeusz Kowalski
Radio RCh+ http://radio.chojnice.pl/
Tygodnik Tucholski http://tygodnik.pl/
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

Współpraca:

Zespół
Organizacyjny:

Centrum Park Chojnice - http://www.parkwodny.chojnice.pl/
Łuczniczka – Producent Wyrobów Czekoladowych - http://www.luczniczka.com/
Wypożyczalnia Kajaków – Teresa i Kazimierz Rominscy – Nadolna Karczma 7
Kierownik zawodów – Marcin Witkowski
Sędzia Główny – Marcin Witkowski
Zastępca Kierownika Zawodów – Wojciech Witkowski
Kierownik Sekretariatu – Zuzanna Wojtczak
Sekretariat – Sabina Kroplewska, Adrian Kozłowski
Budowniczy trasy Miejskiej – Mateusz Dorawa, Daria Drzycimska
Budowniczy tras TD – Wojciech Witkowski, Org. InO nr 8.120/2011
Budowniczy tras TJ – Marcin Witkowski, Org. InO nr 4/116/2011
Budowniczy tras TZ – Marcin Witkowski, Org. InO nr 4/116/2011

Uiszczamy na miejscu startu w wysokości 5 zł od osoby.
Opłata startowa: W przypadku niezgłoszenia się w terminie opłata startowa wzrasta o 2 zł.
W kat. TD. – pierwsze dwie osoby 5 zł, kolejne – 2 zł
Zgłoszenia:

Do dnia 20 września (czwartek)
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową

Na adres e-mail:
depniemy4@gmail.com
Lub za pomocą platformy zgłoszeniowej na stronie: www.stkczersk.xwp.pl
Dojazd, dojście:

Własny, szczegółowy rozkład jazdy pociągów na stronie www.pkp.pl

Forma:

2 etapy dzienne, zespołowe + dodatkowy etap miejski

Ranga:

Zawody rangi Regionalnej – 2x2 pkt do Odznaki InO w kategoriach TD, TJ, TZ
1 pkt do OInO za dobrowolny etap miejski
Zawody jednodniowe z podziałem na kategorie
Kategoria TD – dla początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z
marszami na orientację; zespoły min. 2 osoby, max 10 osób. W tej Kategorii nie
jest prowadzona klasyfikacja Pucharu Borów Tucholskich.
Kategoria TJ – młodzież szkół gimnazjalnych i średnich (w edycji 2012 osoby
urodzone w 1993 roku i młodsze); zespoły startujące na trasie mogą liczyć
maksymalnie 2 osoby.

Kategorie
startowe:

Kategoria TZ – bez ograniczeń; zespoły startujące na trasie mogą liczyć
maksymalnie 2 osoby
TMiejska – Trasa miejska (osobna klasyfikacja) – bez ograniczeń
Klasyfikacja w kategorii TM (młodzieżowej) prowadzona jest dla młodzieży szkół
gimnazjalnych (w edycji 2011 osoby urodzone w roku 1996 i młodsze) na
podstawie wyników uzyskanych na trasie TJ. Zaliczane są wyniki tych zespołów,
które startują wyłącznie w składzie młodzieżowym.

Program
zawodów:

Od. 7.30 – przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
9.00 – wyjazd na start zawodów
9.30 – godz. „0”
Ok. 14.30 – zamknięcie mety etapu drugiego
Ok. 16.30 – zakończenie zawodów
Od 9 do 17 – czynna Trasa Miejska – bezpłatne mapy wydawane będą na
Starówce w Tucholi

Świadczenia:

Inform.
dodatkowe:

Postanowienia
końcowe:

Kolorowe mapy dla każdej drużyny, wyniki z zawodów przesłane na podany adres
email, coś na ząb i do popicia, upominki dla najlepszych (w miarę pozyskiwania
sponsorów), dyplomy do 3. miejsca, wariacje, dobra zabawa, inne nieujawnione.
www.stkczersk.xwp.pl
depniemy4@gmail.com
Marcin Witkowski – 607 217 841
Wojciech Witkowski -609 379 017






zawody odbędą się bez względu na pogodę,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator





nie odpowiada,
na zawodach obowiązuje punktacja według Zasad Komisji InO ZG PTTK w
Warszawie,
na zawodach obowiązuje regulamin Pucharu Borów Tucholskich w
Marszach na Orientację
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

REGULAMIN MOŻE ULEC ZMIANIE!!!
Usytuowanie bazy zawodów

Organizator

Impreza jest 8. eliminacją z cyklu

