


REGULAMIN XLIII MNO „PIERWSZY ŚNIEG”

1. Termin i miejsce:
Impreza odbędzie się 19. listopada 2022 roku (sobota).

Baza: terenowo-samochodowa, Bielsko-Biała Wapienica, Parking Tartaczna przy wlocie do doliny
Wapienicy - dokładnie tu: https://goo.gl/maps/BjdFefWBEJBGpz2B8 (49.78499556983902,
18.982464034026304)

2. Zgłoszenia
Powinny do nas dotrzeć do 17. listopada (czwartek) do północy przez formularz zgłoszeniowy:
http://www.czartak.katowice.pttk.pl/form.html

Start bez uprzedzenia obarczony wiadomym ryzykiem.

Uczestników „Spacerku po Beskidach” prosimy o zaznaczenie w formularzu pola „Biorę udział w
Spacerku po Beskidach”. Uwaga! Nie jest to jednoznaczne z zapisaniem się na “Spacerek” -
konieczne osobne zgłoszenie zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie:
http://krokus.miliardowice.pl/

3. Wpisowe: 10 zł od osoby, po terminie zgłoszeń: 15 zł od osoby

Wpłaty można wnosić na rachunek bankowy Górnośląskiego Oddziału PTTK w ING
BANK ŚLĄSKI: 21 1050 1214 1000 0007 0055 6913. W tytule przelewu KONIECZNIE podać
"Wpisowe InO Czartak". Dowód przelewu należy okazać w sekretariacie imprezy. Wpłaty można
również wnosić w sekretariacie w dniu imprezy.
W razie rezygnacji z udziału w imprezie wpłaty nie są zwracane.

4. Zapewniamy
- okolicznościową naklejkę, potwierdzenie punktów do Odznaki InO – 2 pkt,
- dobrą zabawę na trasach.

5. Zespół organizacyjny
Kierownik Imprezy Marian Kaczmarek
Sędzia Główny: Marta Kapołka
Sekretariat: ekipa Czartakowo-Plessinowo-Miliardowicka
Budowa tras: Marta Kapołka, Łukasz Polonius

6. Rodzaj imprezy
Turystyczne marsze na orientację, impreza dzienna, piesza, turystyczna, regionalna.

7. Trasy i teren
Teren leśny, górski, widokowy. Trasy TZ i TU muszą nastawić się na (nieprzesadnie duże)
przewyższenia, trasa TT na niewielkie przewyższenia, trasy TP, TD i TN poprowadzone zostaną
w dość płaskim terenie.

Przed upływem terminu zapisów, najpóźniej w środę (16.11) wieczorem podamy parametry tras -
długości, przewyższenia i limity czasu.

a. Kategorie wiekowe:

trasa kat. wiekowa rok urodzenia zespół

bardzo łatwa, dla dzieci TD 2009 i później do 4 osób
nestorów TN 1942 i wcześniej indywidualnie

Liczy się wiek najstarszego uczestnika drużyny, dlatego rodziny z dziećmi zapraszamy na trasę TP (dawne RK)

http://www.czartak.katowice.pttk.pl/form.html
http://krokus.miliardowice.pl/


b. Kategorie umiejętnościowe - bez limitu wieku:

trasa kategoria zespół
łatwa, spacerowa, dla początkujących TP (daw. RK) do 4 osób (zalecamy 2-osobowe)
umiarkowanie łatwa TT do 2 osób
umiarkowanie trudna * TU do 2 osób
trudna, dłuższa * TZ do 2 osób

* Trasy kategorii TU i TZ mogą przebiegać w terenie zurbanizowanym, poprzemysłowym, przecinać drogi publiczne,
wymagać stromych podejść i zejść.

W przypadku małej ilości zgłoszeń nie wszystkie trasy będą ‘uruchomione’ i drukowane.

8. Mapy
Aktualność mapy: 2021-22, ilość treści zależna od poziomu trudności kategorii. Dla kategorii TU i
TZ możliwa mapa silnie przetworzona, zagadki kartograficzne. Na pozostałych trasach możliwe
delikatne ciekawostki.

9. Klasyfikacja:
Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami KInO ZG PTTK.
ZABRANIA się pod groźbą dyskwalifikacji: korzystania z systemów nawigacji satelitarnej do
celu nawigacji, posiadania i korzystania z map innych niż dostarczone przez organizatorów,
pomocy opiekunów i osób trzecich.
Impreza stanowi 8. rundę Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację. W
przypadku spełnienia przez zespół wymogów wiekowych klasyfikacja pucharowa w kategoriach
TM i TW będzie wyciągana z trasy TT, klasyfikacja w kategoriach TJ i TK z trasy TU, a
klasyfikacja w kategorii TS z trasy TZ.

10. Program
Minuta „0”: 10:00 *, Zamknięcie mety: 15:00
Brak wspólnej odprawy oraz zakończenia, starty interwałowe – czas startu będzie przesłany
przed zawodami mailem. Prosimy o przybywanie na start 10 minut przed minutą startową.
Osoby początkujące dodatkowo nieco wcześniej - wytłumaczymy co i jak.
* Uczestnicy „Spacerku po Beskidach” startować będą wcześniej - zgodnie z minutami startowymi „Spacerku”

11. Wyposażenie:
Kompas / busola (możliwość wypożyczenia), oprawka na mapę, coś do pisania, ubiór
umożliwiający swobodne poruszanie się w terenie, plecak pełen dobrego humoru. Może być duża
kieszeń. :)

12. Komunikacja:
Polecamy dojazd własnym środkiem transportu. Baza i start imprezy znajduje się na dużym
parkingu na którym można zostawić samochód, jednak w weekendy zwłaszcza przy ładnej
pogodzie parking potrafi się szybko zapełnić - prosimy wziąć poprawkę czasową na ewentualne
zaparkowanie nieco dalej i dojście pieszo do miejsca startu. Przed imprezą prześlemy mapkę z
zaznaczonymi miejscami do parkowania poza głównym parkingiem.
Istnieje możliwość dojazdu pociągem PKP do stacji Bielsko-Białą Główna, a dalej autobusem
(linia 16) do przystanku Wapienica Zapora.

13. Informacje dla Uczestników „Spacerkiem po Beskidach”
Impreza będzie jednocześnie pierwszym etapem turystycznego rajdu na orientację „Spacerkiem
po Beskidach” - szczegóły tej imprezy pod adresem: http://krokus.miliardowice.pl/. Kilka istotnych
kwestii dla Uczestników obu imprez:

● aby wziąć udział (być klasyfikowanym) w obu imprezach konieczne jest zgłoszenie się na
każdą imprezę osobno, zgodnie z regulaminem każdej z imprez,

http://krokus.miliardowice.pl/


● w przypadku startu w „Spacerku” wpisowe za „Pierwszy Śnieg” zawiera się we
wpisowym „Spacerku”,

● Uczestników „Spacerku” prosimy o zaznaczenie pola „Biorę udział w Spacerku po
Beskidach” w formularzu zgłoszeniowym.

14. Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia na imprezę (po wypisaniu formularza otrzymuje się ją

automatycznie),
- ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconymi

aktualnymi składkami są ubezpieczeni od NNW),
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez

osoby trzecie
- uwagi dotyczące budowy tras, wywieszanych wstępnych wyników przyjmują Kierownik

Zawodów i Sędzia Główny.

ZAPRASZAMY!


