
Zimowe Mistrzostwa Piekar Śl. w Marszach na Orientację
XVIII Mroźne Marsze na Orientację
Puchar Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację runda I
Chechło 18 luty 2023 r.

1. Organizator: MOSiR Piekary Śl.
2. Obsługa techniczna: członkowie KTK „be loć” MDK Piekary Śl.
3. Termin i miejsce: 18 luty 2022 roku (sobota).

Baza terenowo-samochodowa, parking przy ulicy dojazdowej do zalewu w Chechle
Współrzędne: 50°27'44.4"N 18°54'11.6"E; lub: 50.462345, 18.903220

4. Zespół organizacyjny: kierownik imprezy: Wojciech Boryczka PinO PTTK nr 306;
budowniczy tras: Michał Połeć, rozstawiacze: Wojciech Janik, Kacper Kijak

5. Rodzaj InO: dzienna, piesza, nizinna, turystyczna, regionalna (2 pkt. do OInO)
6. Zgłoszenia do 15 lutego wyłącznie mailem na adres: nudel@poczta.fm z podaniem

imiennego składu zespołów, kategorii, organizacji (miejscowość) i roczników
7. Wpisowe: 20,00 zł od osoby; wpłaty wyłącznie na konto organizatora: 02 1020 2313

0000 3802 0555 9697. Na starcie proszę okazać dowód wpłaty.
8. Zapewniamy: materiały startowe, okolicznościową odznakę, potwierdzenie punktów

do Odznaki InO – 2 pkt, wlepę do książeczki InO, dobrą zabawę na trasach.
9. Trasy/kategorie wiekowe:
TD – urodzeni w 2010 i później, bardzo łatwa, bez zadań, 2 km
TM – urodzeni w latach 2007 - 2009 do 2 osób, łatwa, 3 km
TJ – urodzeni w latach 2003 - 2006 do 2 osób umiarkowanie trudna, 5 km
TS – urodzeni do roku 2002 włącznie, start indywidualny, trudna, 6 km
TK – urodzeni w roku 1973 i wcześniej, start indywidualny, umiarkowanie trudna, 4 km
TW – urodzeni w roku 1958 i wcześniej, łatwa, 3 km
TN – urodzeni w roku 1943 i wcześniej, bardzo łatwa, 2,5 km
Dopuszcza się start wg dowolnego klucza i składu poza konkurencją (RK). Taki wybór
polecamy początkującym bez względu na wiek.
10. Mapa: topograficzna lub lidar dla wszystkich kategorii, w skali pierwotnej 1:10000,

wystarczająco aktualna (25.01.23); ilość treści adekwatna do poziomu trudności danej
kategorii, możliwe zadania kartograficzne, w tym kreślenie.

11. Klasyfikacja: zasady punktacji zgodnie z zaleceniami KInO ZG PTTK.
12. Program: 10:00 minuta „0”. Zamknięcie mety 15:00
13. Czasy startowe zostaną podane w komunikacie technicznym rozsyłanym drogą

mailową wyłącznie na adresy ze zgłoszeń. Prosimy o przybywanie na start 5 minut
przed minutą startową podaną w komunikacie.

14. Wyposażenie: kompas/busola (możliwość wypożyczenia), oprawka na mapę, coś do
pisania, ubiór stosownie do warunków atmosferycznych i terenowych.

15. Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji korzystania z systemów nawigacji
satelitarnej, innych map, pomocy opiekunów i osób trzecich!

16. Komunikacja: polecamy dojazd własnym środkiem transportu, parking jest
wystarczająco pojemny.

17. Wyniki zostaną przesłane w terminie 7 dni mailem j.w.
18. Postanowienia końcowe: impreza odbędzie się bez względu na warunki

atmosferyczne; nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia; zgłoszenia na
miejscu obarczone ryzykiem braku świadczeń; ubezpieczenia uczestnicy dokonują we
własnym zakresie; nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione lub
spowodowane przez startujących lub osoby trzecie; udział w imprezie oznacza brak
przeciwwskazań zdrowotnych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
publikację wizerunku (FB, strona MOSiR) na potrzeby przeprowadzenia i
popularyzacji imprezy.

ZAPRASZAMY


