Pszczyński Klub Turystyczny PLESSINO Pszczyna
oraz

Sekcja Imprez na Orientację KROKUS Miliardowice
przy Towarzystwie Przyjaciół Ligoty
ZAPRASZAJĄ NA:

TURYSTYCZNY RAJD NA ORIENTACJĘ

19-20 listopada 2022
1. TYP IMPREZY, SKALA TRUDNOŚCI:
Impreza piesza, turystyczna, ogólnopolska rangi Pucharu Polski (3 x 4 pkt. do Odznaki InO). Trasy:
dla niezaawansowanych (TT),dla średnio zaawansowanych (TU), oraz dla zaawansowanych (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. Dodatkowo każdy zespół musi posiadać
odpowiednio wyposażoną apteczkę a także przez cały czas trwania imprezy posiadać
przynajmniej jeden naładowany telefon komórkowy, którego numer został podany w
zgłoszeniu.
2. CELE IMPREZY

umożliwienie uczestnikom udziału w intensywnej wycieczce górskiej (ok. 50 pkt GOT)
połączonej z praktycznym sprawdzeniem umiejętności w posługiwaniu się mapą i
kompasem,

popularyzacja krajoznawczych walorów Beskidu Śląskiego,

rozegranie rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację (trasy TU i TZ),

popularyzacja wycieczek górskich oraz imprez na orientację jako doskonałej formy
aktywnego wypoczynku,

zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.
3. TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w sobotę / niedzielę, 19 / 20 listopada 2022 r.
4. BAZA IMPREZY
Terenowo-samochodowa: Bielsko-Biała Wapienica, parking ul.Tartaczna
49.78504161062685, 18.982472421443607
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
5. INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wszystkie oficjalne informacje o imprezie, komunikaty oraz lista startowa zamieszczane są na
stronie internetowej: www.krokus.miliardowice.pl. W dniu imprezy będą dostępne w sekretariacie.
6. ZGŁOSZENIA
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: krokus@miliardowice.pl. Termin dostarczenia zgłoszenia
do organizatorów: 17 listopada 2022 do godziny 23.00. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane
uczestników: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, kategorię, podział na
zespoły oraz numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej. Wskazane przesłanie zgłoszenia z
wykorzystaniem wzoru dostępnego na stronie organizatora.
7. WPISOWE
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na
pokrycie kosztów w sekretariacie imprezy przed startem. Prosimy o przygotowanie odliczonej
należności:
 40,00 zł od osoby na wszystkich trasach.
8. KIEROWNICTWO IMPREZY
Kierownik Imprezy
Piotr Glinka
Sędzia Główny
Adam Skoczyński
Budowniczowie tras
Marta Kapołka, Łukasz Polonius,Arkadiusz Skoczyński, Adam Skoczyński,
Artur Skoczyński, Piotr Glinka
Sekretariat imprezy
Katarzyna Glinka
9. MAPA
Mapy różnego pochodzenia o stopniu przetworzenia wzrastającym wraz z trudnością tras. Format
map A4. Na starcie imprezy dostępne będę koszulki foliowe.

10. KOMUNIKACJA
Możliwy dojazd na start komunikacją miejską. Z uwagi na przewidywany czas osiągnięcia mety
(patrz: Ramowy program imprezy) sugerowany dojazd: samochodem. Z uwagi na atrakcyjność
turystyczną terenu możliwy brak wolnych miejsc parkingowych w bazie imprezy (szczególnie w
pogodny dzień - wg obserwacji parking przed godziną dziewiątą zapełnia się intensywnie). W takim
przypadku należy skorzystać z innych, ogólnodostępnych parkingów.
11. KATEGORIE
Z uwagi na długość górskiego przemarszu wszystkie kategorie są trudne wysiłkowo.
Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w zespole z osobą pełnoletnią ale muszą posiadać
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Z uwagi na trudność fragmentów na orientację:
TT
– trasa dla niezaawansowanych, przeznaczona dla osób posiadających już pewne
doświadczenie w orientacji, zespoły 1-3 osobowe;
TU
– trasa dla średnio zaawansowanych, zespoły 1-2 osobowe, trasa zaliczana do klasyfikacji
PP w MnO;
TZ
– trasa dla zaawansowanych, zespoły 1-2 osobowe, trasa zaliczana do klasyfikacji PP w
MnO.
12. ŚWIADCZENIA
 pamiątkowa wklejka,
 materiały startowe dla każdego uczestnika,
 potwierdzenie punktów do odznaki InO,
 napój i coś słodkiego na mecie etapu 2 oraz 3,
 dyplomy ukończenia zawodów (wręczane na mecie ostatniego etapu).
13. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
17 listopada 2022 (czwartek)
23:00 – zamknięcie listy zgłoszeń
19 listopada 2022 (sobota):
7:30 - otwarcie sekretariatu imprezy (baza)
8:00 - start – godzina “0”
24:00 – pierwsze zespoły na mecie
20 listopada 2022 (niedziela)
5:00 – zamknięcie mety
Szczegółowy harmonogram zostanie podany w komunikacie technicznych.
14. WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
ODSTĘPSTWO OD REGULAMINU:
Z uwagi na fakt, że etapy będą się składały z turystycznych przemarszów przeplatanych
fragmentami tras na orientację, skutkować to będzie wyliczeniem limitu czasu dla całego etapu
niezgodnego z regulaminem (dla przemarszów turystycznych będzie wyliczany czas turystycznego
przejścia, dla fragmentów tras na orientację – czas pokonania trasy oraz limit spóźnień wyliczany
wg regulaminów mno, dla całości będzie to suma tych czasów).
Etap 2 ma nietypowy charakter nocno-dzienny.
DLA UCZESTNIKÓW PUCHARU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARSZACH NA
ORIENTACJĘ:
Uczestnictwo w Spacerku po Beskidach umożliwia jednoczesny udział w rundzie Pucharu
Województwa Śląskiego MnO „Pierwszy Śnieg”, organizowanej przez PTTK Czartak Katowice w
kategoriach M, J, S, K, W. Po prostu wydzielony fragment trasy na orientację na 1 etapie Spacerku
po Beskidach jest jednocześnie w/w rundą Pucharu Województwa Śląskiego!
Opłacenie wpisowego za Spacerek zawiera w sobie wpisowe za udział w „Pierwszym śniegu”. Nie
zwalnia to zainteresowanych udziałem w MnO „Pierwszy śnieg” od obowiązku odrębnego
zgłoszenia swojego udziału do PTTK Czartak, z odpowiednią informacją o udziale w Spacerku.
Szczegóły "Pierwszego śniegu" będą dostępne na stronach: http://www.pucharino.slask.pl oraz
http://www.czartak.katowice.pttk.pl/glowna.html.
KONCEPCJA TRASY SPACERKU PO BESKIDACH:
Całość trasy Spacerku po Beskidach to wycieczka górska (ok. 50 pkt GOT). Impreza będzie się
składała z trzech etapów:
Etap 1. Bezpośrednio po starcie zlokalizowana będzie trasa na orientację, stanowiąca dla
zainteresowanych osób rundę Pucharu Województwa Śląskiego. Po zakończeniu trasy na
orientację, uczestnicy kontynuują przejście Etapu 1. W połowie trasy etapu jest położone schronisko
turystyczne. Meta Etapu 1 będzie ok. 6 godzin marszu po starcie i będzie zlokalizowana w centrum
miejscowości turystycznej. Uczestników Spacerku po Beskidach obowiązuje limit czasowy ustalony
dla Etapu 1.
Etap 2. Start do etapu 2 następuje bezpośrednio po dotarciu na metę Etapu 1. Na wniosek
zespołu organizator może między metą Etapu 1 i startem etapu 2 udzielić maksymalnie 1 godziny
przerwy, której czas trwania nie wlicza się do czasu pokonywania trasy. Etap 2 ma nietypowy
charakter nocno-dzienny. Na trasie Etapu 2 fragmenty trasy na orientację, planowany czas
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przejścia Etapu 2 ok. 6 godzin. Meta etapu będzie zlokalizowana w okolicach schroniska
turystycznego, jednak ze względu na późną porę bufet może już nie funkcjonować.
Etap 3. Start do etapu 3 następuje bezpośrednio po dotarciu na metę Etapu 2. Na wniosek
zespołu organizator może między metą Etapu 2 i startem etapu 3 udzielić maksymalnie 0,5 godziny
przerwy, której czas trwania nie wlicza się do czasu pokonywania trasy. Na trasie etapu 3 fragment
trasy na orientację. Planowany czas przejścia Etapu 3 ok. 4 godziny. Meta Etapu 3 jest
zlokalizowana w miejscu startu Etapu 1.
Obowiązujące szczegóły trasy zostaną zawarte w komunikacie technicznym przed startem
imprezy.
15. DODATKOWE ZASADY POST-COVIDOWE
 W rejonie sekretariatu oraz startu i mety obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od
innych osób,
 na starcie/mecie będzie dostępny środek do dezynfekcji rąk,
 nie będzie wspólnej odprawy oraz zakończenia, w piątek (18.10) rozesłane zostaną listy
startowe na e-maile podane w zgłoszeniach,
 prosimy osoby zgłaszające o stawienie się do sekretariatu ok. 20 minut przed planowanym
startem pierwszego, zgłoszonego zespołu,
 w rejon startu prosimy przychodzić nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną minutą startu,
 zasady przeprowadzenie imprezy mogą się zmienić w zależności od aktualnie
obowiązujących obostrzeń.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

w przypadku rezygnacji z kontynuowania imprezy na trasie lub odniesienia kontuzji
uniemożliwiającej dalszy udział należy bezzwłocznie poinformować organizatora. Numer
telefonu do kontaktu awaryjnego będzie umieszczony na mapach etapów,

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, 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,

przypominamy, że korzystanie z systemów nawigacji satelitarnej lub map innych niż
dostarczone przez organizatorów oraz celowe pokonywanie trasy wspólnie przez
kilka zespołów jest zaprzeczeniem 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
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