XLIII Ogólnopolskie Marsze na Orientację

Wiosenny
Kompas

Regionalny Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Częstochowie
zaprasza na

XLIII Ogólnopolskie Marsze na Orientację
„Wiosenny Kompas”
Tanina 6-8 kwietnia 2018

V runda Pucharu Polski Młodzieży w MnO 2018
(kat. TD, TM, TJ)
III runda Pucharu Województwa Śląskiego w MnO 2018

Regionalny Oddział PTTK
w Częstochowie

Klub Turystyki Aktywnej
PCKZiU „Kompas”

Regulamin
1. Organizator:
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie przy finansowym wsparciu
Urzędu Miasta w Częstochowie.
2. Wykonawcy imprezy:
Akademicki Klub Imprez na Orientację PTTK przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie,
Klub Turystyki Aktywnej „Kompas” przy PCKZiU w Wieliczce,
Ochotnicza Straż Pożarna w Taninie.
3. Termin i miejsce zawodów
Impreza odbędzie się w weekend 6-8 kwietnia 2018 roku w lasach położonych wokół wsi
Tanina.
4. Baza imprezy:
Baza imprezy zlokalizowana w budynku OSP w Taninie przy ul. Strażackiej 8 w Taninie znajdującym się na współrzędnych 50.747323 18.788069.
Zobacz na mapie:
https://drive.google.com/open?id=1oozKj5jugTbkE7byvxqPYlohW_QUN9s9&usp=sharing
5. 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.
6. Trasy i klasyfikacje:

W klasyfikacji TM do Pucharu Województwa Śląskiego uwzględniane będą jedynie wyniki
etapów dziennych.
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Punkty do OInO:
Uczestnicy klasyfikowani w PPM otrzymują po 4 punkty do OInO za etap.
Postali uczestnicy otrzymują po 3 punkty do OInO za etap.
Uczestnicy, którzy chcą być klasyfikowani w wynikach zaliczanych do Pucharu
Polski Młodzieży w MnO, lub Pucharze Województwa Śląskiego w MnO muszą spełniać
następujące wymagania:

Każdy uczestnik posiada prawo do zmiany grupy wiekowej, ale tylko na taką, która
rozgrywana jest na trasie o wyższym poziomie trudności.
7. Wpisowe i zgłoszenia:
Zgłoszenia do 23:59 dn. 3 kwietnia 2018 roku (wtorek).
Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
https://goo.gl/forms/f1wX6OrCoi6tVlnp1
(zalecany dla zgłoszeń indywidualnych) lub mailowo akino.krakow@gmail.com poprzez
formularz w formacie doc:
https://drive.google.com/file/d/17uBpr0FFZ2ydVN3OB3M2N6HTQrxIWumA/view?usp=sharing
(zalecany dla zgłoszeń grupowych).
W poniższej tabeli przedstawiono wysokość wpisowego.

1 etap
2 etapy
3 etapy

Wpisowe
Normalne
12,00 zł
17,00 zł
22,00 zł

Wpisowe ulgowe
(członkowie PTTK)
10,00 zł
15,00 zł
18,00 zł

Wysokość wpisowego dla zgłoszonych po terminie wzrasta dwukrotnie i możliwa jest do
wyczerpania materiałów startowych!
Zgodnie z porozumieniem organizatorów lokalnego środowiska InO z wpisowego zwolniony jest Pan Sylwester Świetlik.
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Strażacy OSP dokonują odpłatności równej 5 zł za etap.
Istnieje możliwość przejazdu autokarem organizatora na odcinku Częstochowa ul. Focha
(spod Simply Market) do bazy imprezy i z powrotem. Cena przejazdu wynosi 8 zł. (zgłoszenia
w biurze RO PTTK w Częstochowie). Odjazd autokaru o godzinie 8:00.
Istnieje możliwość noclegu (na własnym sprzęcie) z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Cena jednego noclegu wynosi 10 zł.
Wpłat można dokonywać 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.
8. Ramowy plan imprezy:
Piątek 06.04
18:00 - 24:00 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu (baza imprezy),
Sobota 07.04
07:00 – 09:00 – Przyjmowanie uczestników, praca sekretariatu(baza imprezy),
08:00 – Wyjazd autokaru z Częstochowy do bazy imprezy,
09:00 – Uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna,
09:30 – Wyjazd autokarami na etapy dzienne,
10:00 – 16:00 etapy dzienne,
14:00 – powrót młodzieży do Częstochowy,
do 17:00 – powrót pozostałych uczestników do bazy imprezy,
20:00 – wyjście uczestników na etap nocny,
20:30 – 23:30 – etap nocny,
Niedziela 08.04
09:00 –zakończenie imprezy,
do godziny 10:00 opuszczenie bazy.
9. Zespół organizacyjny:
Kierownik imprezy:
Przodownik InO 737 Adam Stalka,
Sędzia główny: 		
Przodownik InO 747 Katarzyna Ciałowicz,
Opiekun bazy:		
Prezes OSP w Taninie Radosław Sęk,
Budowa tras: 		
Przodownik InO 697 Maciej Urbaniak,
			
Przodownik InO 737 Adam Stalka,
			
Przodownik InO 747 Katarzyna Ciałowicz,
Obsługa sekretariatu:
Członkowie Klubu Turystyki Aktywnej „Kompas”
				
przy PCKZiU w Wieliczce
				
(Marcelina Żuchowicz i Justyna Żądło).
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10. Świadczenia organizatora:
• Komplet materiałów startowych na wszystkie etapy,
• Słodki poczęstunek dla uczestników,
• Dyplomy i nagrody dla najlepszych,
• Okolicznościowa naszywka,
• Potwierdzenie punktów do OInO,
• Ubezpieczenie NNW: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami 2018) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA, a pozostali w PZU SA,
• Możliwość odpłatnego noclegu – konieczność zaznaczenia tego faktu w zgłoszeniu.
• Możliwość odpłatnego przejazdu z Częstochowy do bazy i z powrotem.
11. Postanowienia końcowe:
• Punktacja zgodna z zasadami KInO ZG PTTK,
• Wszelkie aktualności na temat imprezy będą pojawiać się na stronie internetowej oraz
fanpage’u AKInO na Facebooku.
• 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 publikację danych osobowych
(imienia, nazwiska, przynależności klubowej, kategorii, wyniku) oraz zdjęć z imprezy na
stronie internetowej wydarzenia.
12. Kontakt do organizatorów:
Mailem: akino.krakow@gmail.com lub wiadomość na fanpage’u AKInO.

Życzymy udanych startów!
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