
V Świdnickie Marsze na Orientację
II runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2021

        

Lubachów, 12 czerwca 2021 r.



REGULAMIN 
Termin i miejsce zawodów – 12 czerwca 2021r. Lubachów k/ Świdnicy

Organizator – Oddziałowa Komisja Piesza i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

Współorganizator: - Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

                               – Koło PTTK „ Pszczoły i Trutnie” 

                              - Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gminy Świdnica

         

Impreza dofinansowana ze środków:

Zarządu Powiatu w Świdnicy w ramach realizacji zadania publicznego.

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Zbigniew Curyl 

Sędzia Główny:  Wojciech Król 

Sędzia Pomocniczy: Honorata Król (MPINO 764)

Budowa Tras: Paweł Idzik , Krzysztof Duda  

organizator logistyczny: Kinga Hruszowiec i Natalia Józefiak, 

Cel imprezy:

Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację

Rozegranie II rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO

Promocja walorów krajoznawczych Powiatu Świdnickiego 

Forma, etapy i kategorie

TZ - dla zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 os.

TU - dla średnio-zaawansowanych, wiek dowolny, zespoły 1-2 os.

TP - dla początkujących, wiek dowolny, zespoły 1-5 os.

(Uczestnicy wszystkich powyższych tras klasyfikowani będą w kategorii TS Pucharu Dolnego 
Śląska w MnO wg. jego regulaminu)

TJ - juniorzy, ur. 2001-2004, zespoły 1-2 os.

TM - młodzież, ur. 2005-2007, zespoły 1-2 os.

TD - dzieci, ur. 2008 i później, zespoły 1-3 os.

TT - dla początkujących z średnim doświadczeniem, wiek dowolny, zespoły 1-3 os.

(Uczestnicy tej trasy nie będą klasyfikowani w Pucharze Dolnego Śląska w MnO)



Mapa i teren

Mapy  nietypowe,  kolorowe,  w  zależności  od  kategorii  odpowiednio  przekształcone  lub
pozbawione niektórych elementów. Miejscowo unowocześnione.

Baza imprezy

Bazą imprezy będzie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Lubachów 12 

Program imprezy -  

08.06.2021 (wtorek)
20.00 - definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń,

09-11.06.2021 (środa- piątek)
przygotowanie map, materiałów, list startowych oraz tras

12.06.2021- sobota    
od godz. 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów 
startowych i świadczeń, bez możliwości wprowadzania zmian. 
9.30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna. Uroczystość wręczenia nagród z I rundy PDŚL
10.00 – start – godz.”0” we wszystkich kategoriach
ok 16:00 zamknięcie mety dla wszystkich kategorii
17.00-  Uroczyste zakończenie imprezy.

Świadczenia

Ciepły posiłek pomiędzy E-I i  E-II  napoje i  poczęstunek na mecie  imprezy po zamknięciu
mety. 
Znaczek okolicznościowy
Komplet materiałów startowych
Dyplomy, medale i drobne nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach
Puchar dla klubu, którego zawodnicy osiągną najwyższą łączną punktację do Pucharu Dolnego 

Śląska w MnO podczas tej imprezy.
Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu
Punkty do  OInO (2 x 2 pkt. kat. TZ, TU, TJ, TM ,TT, TD ,TP)

Zgłoszenia

Zgłoszenia, ze względu na zalecenia sanitarne, zawierać  powinno: od osób pełnoletnich - imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz rok urodzenia, kategoria, kwota wpisowego. 
Natomiast od osób niepełnoletnich w zgłoszeniu opiekun podaje: imię i nazwisko każdego 
uczestnika, rok urodzenia, kategoria,  oraz obowiązkowo podaje swoje dane osobowe wymagane 
od osób pełnoletnich. Wszystkie zgłoszenia należy przesłać definitywnie do dnia 08 czerwca 
2021 r. godz. 20.00  pocztą elektroniczną  na adres:

zcuryl@vp.pl    tel. 604181910

WPISOWE:

Wszystkie Kategorie: - 20zł 
Wpisowe będzie można wpłacić w bazie zawodów (bez potwierdzenia) lub z potwierdzeniem

(KP) na  Konto Oddziału PTTK w Świdnicy  Nr konta: 42203000451110000002696240

mailto:zcuryl@vp.pl


Ubezpieczenie:

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

                                                                     UWAGA!!!!!!
                 ZALECENIA ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

•   Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie stosować aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia
(MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl) oraz wytyczne dotyczące organizacji imprez 
w czasie pandemii koronawirusa.
•   W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.
•   Organizator ma obowiązek posiadać kompletną listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi.
•   Każdy uczestnik w trakcie imprezy zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust zgodnie z 
obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. W terenie leśnym w przypadku możliwego kontaktu z innymi 
osobami (np. podczas potwierdzania punktu kontrolnego) należy zachować dystans oraz osłaniać usta i 
nos.
•  Kontakt między zespołami na trasie imprezy należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z za-
chowaniem bezpiecznego odstępu. Kontakt dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. 
udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę.
•   W trakcie imprezy należy unikać gromadzenia się uczestników oraz dbać o zachowanie między innymi 
bezpiecznych odległości.
•  Obowiązkowe (epidemiczne) wyposażenie każdego uczestnika i członka zespołu organizatorskiego.
    Maseczka lub przyłbica, lub inna osłona nosa i ust ( nie obowiązuje na dworze)
 Przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie startowej zaleca się nie dotykanie kredki ręką bez 

zabezpieczenia jej rękawiczką lub jakimkolwiek skrawkiem materiału (chusta, szalik, rękaw, itp.).

Postanowienia końcowe

 Impreza rozgrywana zgodnie z Regulaminem Pucharu Dolnego Śl. w  MNO na rok 2021. 
 Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK , z wyłączeniem pkt. V pod pkt. 5

      Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu 
oraz poleceń organizatorów.

      Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
      Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
     Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności.
      Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

Opiekunowie (grup min. 10 osobowych), jeżeli nie startują w zawodach - nie płacą 
wpisowego.

                                                                                                     Zapraszamy 

                                                                                         O R G A N I Z T O R Z Y



                                                                                         

        


