Sekcja Imprez na Orientację KROKUS Miliardowice
przy Towarzystwie Przyjaciół Ligoty
oraz

Pszczyński Klub Turystyczny PLESSINO Pszczyna
ZAPRASZAJĄ NA:

Marsze na Orientację 1000002021
6 Rundę Pucharu Województwa Śląskiego
w Marszach na Orientację
17 października 2021
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 rejonu imprezy

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, 17 października 2021 r.
4. BAZA IMPREZY
Terenowo-samochodowa:
Parking
Tartaczna,
Bielsko-Biała
Wapienica
https://goo.gl/maps/znc5HiGVh1kY955r6
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: 15 października 2021 do godziny 20.00. Zgłoszenie musi zawierać
następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, kategorię.
Dodatkowo można podać numer telefonu i adres e-mail 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:

5,00 zł od osoby na wszystkich trasach
8. KIEROWNICTWO IMPREZY
Kierownik Imprezy
Piotr Glinka
Sędzia Główny
Adam Skoczyński
Budowniczowie tras
Arkadiusz Skoczyński, Adam Skoczyński, Piotr Glinka
Sekretariat imprezy
Katarzyna Glinka
9. MAPA
Dla tras bardzo łatwych mapa zgodna ze znakami IOF, dla pozostałych tras przetworzone mapy
różnego pochodzenia. Format map A4. Na starcie dostępne koszulki foliowe.
10. KOMUNIKACJA
Sugerowany dojazd: samochodem. Z uwagi na atrakcyjność turystyczną terenu możliwy brak
wolnych miejsc parkingowych w bazie imprezy (szczególnie w pogodny dzień). W takim
przypadku należy skorzystać z parkingu w okolicach stadionu w Wapienicy (ok. 1km) lub innych
parkingów ogólnodostępnych.
11. KATEGORIE
TP
– trasa bardzo łatwa (dłuższa), przeznaczona dla początkujących, bez ograniczeń
wiekowych, zespoły 1-4 osobowe
TD
– trasa bardzo łatwa (krótsza), przeznaczona dla rodzin z dziećmi, zespoły 1-4 osobowe
TM
– trasa łatwa, urodzeni w latach 2005 – 2007, zespoły 1-2 osobowe

TU

12.

13.
14.

15.

– trasa średnio-trudna, zespoły 1-2 osobowe
Z kategorii TU na potrzeby klasyfikacji Pucharu Województwa Śląskiego zostaną
wydzielone kategorie:
TJ – dla urodzonych w latach 2001-2004 (cały zespół);
TW – dla urodzonych w roku 1971 i starszych (start wyłącznie indywidualny, limit +10%).
TZ
– trasa trudna, start indywidualny
TW65 – trasa łatwa, urodzeni w roku 1956 i starsi, start indywidualny
ŚWIADCZENIA

pamiątkowa wklejka,

materiały startowe dla każdego uczestnika,

potwierdzenie punktów do odznaki InO,

napój i coś słodkiego na mecie,
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
9:30 – start – godzina “0”
15:00 – zamknięcie mety
DODATKOWE ZASADY ZWIĄZANE Z OBOSTRZENIAMI EPIDEMICZNYMI

W rejonie sekretariatu oraz startu i mety obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz
zachowania odległości min. 1,5m od innych osób

na starcie/mecie będzie dostępny środek do dezynfekcji rąk,

nie będzie wspólnej odprawy oraz zakończenia, w sobotę (16.10) rozesłane zostaną listy
startowe na e-maile podane w zgłoszeniach, na start prosimy przychodzić nie wcześniej niż
10 minut przed planowaną minutą startu,

zasady przeprowadzenie imprezy mogą się zmienić w zależności od aktualnie
obowiązujących obostrzeń.
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,

przypominamy, że korzystanie z systemów nawigacji satelitarnej lub map innych niż
dostarczone przez organizatorów 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

