Sekcja Imprez na Orientację KROKUS Miliardowice
przy Towarzystwie Przyjaciół Ligoty
oraz

Pszczyński Klub Turystyczny PLESSINO Pszczyna
ZAPRASZAJĄ NA:

5 Rundę Pucharu Województwa Śląskiego
w Marszach na Orientację
9 września 2018
1. TYP IMPREZY, SKALA TRUDNOŚCI:
Impreza piesza, turystyczna, regionalna (2 pkt. do Odznaki InO), bardzo łatwa (TD, TP), łatwa
(TM, TW65), średnio-trudna (TU), trudna (TZ).
W imprezie można uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Każdy uczestnik powinien
posiadać busolę lub kompas, długopis, podstawowe przybory kreślarskie oraz strój dostosowany
do warunków terenowych i atmosferycznych.
2. CELE IMPREZY

popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku –
zapewnienie wspaniałej zabawy z mapą w terenie,

popularyzacja krajoznawczych walorów miejscowości Ligota

praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem ,

rozegranie szóstej rundy Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację w
kategoriach Młodzików, Juniorów, Seniorów, Weteranów, Nestorów.

zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.
3. TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w niedzielę, 9 września 2018 r.
4. BAZA IMPREZY
Dom Kultury w Ligocie-Miliardowicach, ul. Miliardowicka 64 (gmina Czechowice-Dziedzice).
5. INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wszystkie oficjalne informacje o imprezie, komunikaty oraz aktualna lista zgłoszeń zamieszczane
są na stronie internetowej: www.pucharino.slask.pl. W dniu imprezy zostaną wywieszone na
tablicy ogłoszeń w bazie imprezy.
6. ZGŁOSZENIA
Termin dostarczenia zgłoszenia do organizatorów: 6 września 2018 do godziny 18.00. Zgłoszenie
musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania,
kategorię. Wskazane jest również podanie numeru legitymacji PTTK, numeru legitymacji PInO
oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
Sposób dokonywania zgłoszeń:

pocztą elektroniczną na adres e-mail: krokus.miliardowice@onet.eu

telefonicznie na numer tel. 504984907 (do godz. 20:00)
W przypadku posiadania wolnych materiałów startowych możliwe zgłoszenie w dniu imprezy z
powiększonym wpisowym.
7. WPISOWE
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na
pokrycie kosztów:

6,00 zł od osoby na trasach TD, TP;

12,00 zł od osoby na trasach TM, TU, TZ, TW65;

wpisowe dla Członków Towarzystwa Przyjaciół Ligoty oraz ich rodzin – 4,00 zł od osoby;

w przypadku braku terminowego zgłoszenia wpisowe wzrasta o 2,00 zł od osoby.
8. KIEROWNICTWO IMPREZY
Kierownik Imprezy
Piotr Glinka
Sędzia Główny
Adam Skoczyński
Budowniczowie tras
Arkadiusz Skoczyński, Alicja Glinka, Szymon Glinka, Adam Skoczyński,
Piotr Glinka
Sekretariat imprezy
Anna Skoczyńska, Katarzyna Glinka

9. MAPA
Dla tras bardzo łatwych standardowa mapa topograficzna lub wydruk kolorowy zgodnie ze
znakami IOF (bez zaznaczonej przebieżności), dla pozostałych tras mapy uzyskane z laserowego
skanowania terenu w różnych skalach, fragmenty mapy przetworzone. Format map A4, mapy
zafoliowane termicznie.
10. KOMUNIKACJA
Sugerowany dojazd: samochodem,
Inne możliwości:

do stacji PKP Zabrzeg i stąd dojście ok. 1,8 km do Bazy Imprezy w Miliardowicach,

Autobusy PKM Czechowice-Dziedzice – niestety w niedzielę kursują bardzo rzadko,

Przewozy prywatne – firma MARBUS kierunek Bronów – odjazd z dworca PKM Czechowice
(do sprawdzenia na stronie www.marbus.czechowice.net.pl)
11. KATEGORIE
TP
– trasa bardzo łatwa, bez ograniczeń wiekowych, zespoły 1-4 osobowe
TD
– trasa bardzo łatwa , urodzeni w 2005 i młodsi, zespoły 1-4 osobowe
TM
– trasa łatwa, urodzeni w latach 2002 – 2004, zespoły 1-2 osobowe
TU
– trasa średnio-trudna, zespoły 1-2 osobowe
Z kategorii TU na potrzeby klasyfikacji Pucharu Województwa Śląskiego zostaną
wydzielone kategorie:
TJ – dla urodzonych w latach 1998-2001 (cały zespół);
TW – dla urodzonych w roku 1968 i starszych (start indywidualny, limit +10%).
TZ
– trasa trudna, start indywidualny
TW65 – trasa łatwa, urodzeni w roku 1953 i starsi, start indywidualny
12. ŚWIADCZENIA

pamiątkowa wklejka,

materiały startowe dla każdego uczestnika,

potwierdzenie punktów do odznaki InO,

napój i coś słodkiego na mecie,

dyplomy i upominki za miejsca 1-3 na trasie TD i TP,

dyplomy, medale i nagrody za miejsca 1-3 na trasach TM, TU, TZ, TW65,

w niewielkiej odległości od bazy (ok. 50m) znajduje się sklep spożywczy i pizzeria.
13. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
8:30 – otwarcie sekretariatu imprezy
9:15 – zamknięcie listy zgłoszeń,
9:25 – otwarcie imprezy, odprawa
9:45 – wyjście na start (dojazd ok. 2 km we własnym zakresie lub transportem organizatora)
10:10 – start – godzina “0”
14:40 – zamknięcie mety
15:00 – zakończenie wywieszania wyników prowizorycznych
15:20 – zakończenie imprezy, rozdanie dyplomów, upominków i medali.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

punktacja zgodna z zasadami punktacji KInO ZG PTTK,

niszczenie punktów kontrolnych i ich wyposażenia powoduje dyskwalifikację

zawody w przeważającej części odbywają się na terenie Państwowych Gospodarstw
Leśnych Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bielsko-Biała, które nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w
czasie imprezy;

za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności,

uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność (osoby niepełnoletnie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów),

uczestnicy odpowiadają za szkody spowodowane przez nich,

uczestnicy powinni się ubezpieczyć od NNW we własnym zakresie,

impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie karty turysty, przepisów przeciwpożarowych
oraz zasad fair play,

za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,

ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ IMPREZIE
I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

