XI Marsze na Orientację

„O ZŁOTY PUCHAR”
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MIASTO RYBNIK

4 runda Pucharu Województwa Śląskiego w Turystycznych Marszach na Orientację

PUCHAR STOWARZYSZENIA SUMINA

I. CELE IMPREZY
- popularyzacja turystycznych imprez na orientację
- wyłonienie zwycięzców Marszy na Orientację „ O ZŁOTY PUCHAR ”
- integracja i wspólna zabawa z mapą i kompasem w terenie
- zbieranie punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Śląska w Turystycznych Marszach na
Orientację
- zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
II. ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rybniku ul Piłsudskiego 4
Stowarzyszenie „Sumina” na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
Klub Imprez na Orientację ZORIENTOWANI Rybnik

III. TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2014 r.
IV. BAZA IMPREZY

Łowisko Grill – Bar TAAKA RYBA
ul. Leśna 15a, 44-295 Sumina
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Swój udział zgłosić można (do PONIEDZIAŁKU 21 kwietnia 2014):
- osobiście w oddziale PTTK w Rybniku
- telefonicznie do kierownika imprezy Szymona Rojka tel. 691785840
- na adres poczty elektronicznej – szymon_rojek@wp.pl
Zgłoszenia w dniu imprezy przyjmowane są tylko do czasu wyczerpania się zapasów materiałów
startowych.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili:
- wpłaty wpisowego na konto Oddziału PTTK Rybnik z dopiskiem „ZŁOTY PUCHAR”

44 1090 1766 0000 0001 1922 7209
- dostarczenia do PTTK Rybnik, lub przesłania drogą elektroniczna na adres szymon_rojek@wp.pl
karty zgłoszenia, którą dołączamy do regulaminu
15 zł
12 zł

VI. WPISOWE OD OSOBY
od osób nieuczących się
od uczniów

Zgłoszenie dokonane w dniu imprezy 20 zł.

VII. KIEROWNICTWO IMPREZY
Kierownik imprezy – Szymon Rojek PInO
Sędzia Główny i budowniczy tras – Agata Staszewska PInO
Sekretariat - KInO „Zorientowani”
VIII. JAK DOTRZEĆ DO BAZY
Odjazd pociągu ze stacji Rybnik:
7,28
Odjazd pociągu ze stacji Katowice: 6,20
Wysiadamy na przystanku Sumina Wieś
Dojście do bazy ok. 1000 m będzie oznakowane biało/czerwoną taśmą

•
•
•
•
•
•
•

IX. FORMA I KATEGORIE
RK – trasa rekreacyjna (dowolna liczba osób w zespole) bez klasyfikacji
TP – trasa dla początkujących, przejście części trasy z przodownikiem InO, bez klasyfikacji
TD - dla dzieci – rocznik 2001 i młodsi, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
TM - dla młodzików - 1998-2000, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
TJ - dla juniorów - 1995-1997, indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych
TS – trasa dla zaawansowanych – rocznik 1994 i starsi, start indywidualny
TW – trasa dla weteranów – 50 lat i starsi – start indywidualny

X. ŚWIADCZENIA
- puchary dla najlepszych drużyn w każdej z kategorii TD , TM , TJ , TS , TW
- nagrody dla 3 najlepszych drużyn w każdej z kategorii TD , TM , TJ , TS , TW
- dyplomy do 3 miejsca w każdej z klasyfikowanych kategorii
- odcisk pamiątkowej pieczątki
- ciepły posiłek dla uczestników serwowany przez Grill-Bar TAAKA RYBA (kiełbasa z grila i chleb
ze swojskim smalcem)
- woda mineralna dla uczestników
- materiały startowe (mapa i opis zadań) dla uczestnika
- potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na Orientację - 2 punkty,
- końcowy protokół, zdjęcia dostępne na - www.zorientowani.xz.pl
XI. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
8:00 – 9:20 - praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, przyjmowanie brakujących opłat
wpisowego; uwaga - zmiany i nowe zgłoszenia najpóźniej 30 minut przed odprawą techniczną
9:30 - otwarcie imprezy; odprawa techniczna
9:50 – minuta „0”
12:00 – 14:00 – wydawanie posiłków
13:30 – pokaz ratownictwa drogowego i technicznego z udziałem straży pożarnej w Rybniku
organizowany przez Stowarzyszenie SUMINA
15:30 – zakończenie imprezy
Pociąg powrotny w stronę Rybnika o 16:11
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- świadczenia gwarantujemy wszystkim tym, którzy zgłoszą się w terminie do 21 kwietnia i
przeleją pieniądze na konto Oddziału PTTK Rybnik
- Zapotrzebowania na fakturę za wpisowe należy zgłosić przy zgłaszaniu się
- osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego
- wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty
- możliwość zakupu książeczki InO, cena 5 zł
- w przypadku miejsc (od 1 do 3) z tą samą ilością punktów karnych w danej kategorii, o miejscu
wyższym decyduje pomiar odległości
- w kategorii TS oraz TW limit czasu ze względu na wiek zostanie zwiększony tylko tym, którzy
odnotują to na karcie startowej
- do dyspozycji uczestników otwarty Grill Bar ze swoją ofertą napojów i innych posiłków

ZAPRASZAMY !!!

