IV Letnie Błądzenie
V Runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2017
Regulamin zawodów
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Termin i miejsce: sobota 9 września 2017, Las Mokrzański, Wrocław
 Centrum Zawodów: wiata przy ul. Ostrężynowej, kilkaset metrów na północny-wschód od
przystanku Las Mokrzański
Organizator: Orientop Wrocław
 Kierownik imprezy: Joanna Puternicka
 Sędzia główny: Jacek Wieszaczewski
 Budowa tras: Joanna Puternicka, Jacek Wieszaczewski, Ryszard Świerczyński
Forma zawodów: dwuetapowe, dzienne turystyczne zawody na orientację, do wyboru trasy:
 TP/TD: łatwa, dostępna dla wszystkich łącznie z tymi, którzy mapę będą mieli w ręku pierwszy raz,
zespoły 1-5- osobowe)
 TT/TM: średnio-łatwa, dla osób z niewielkim doświadczeniem w orientacji w terenie
(niekoniecznie turystycznej), zespoły 1-5-osobowe
 TU/TJ: średnia, dla osób z doświadczeniem na pełnych mapach chcących spróbować czegoś
wyraźnie trudniejszego, zespoły 1-3-osobowe
 TZ/TS: trudna, dla osób z doświadczeniem na przekształconych mapach, zespoły 1-2-osobowe
 TE: bardzo trudna, dla osób z dużym doświadczeniem na przekształconych mapach chętnych na
poważne wyzwanie, zespoły 1-2-osobowe
o Punkty Pucharu Dolnego Śląska otrzymają drużyny spełniające wymagania regulaminu
Pucharu, szczegóły w pkt. 11 tego regulaminu
Teren: Podmiejski las, miejscami podmokły, bez istotnych przewyższeń, zróżnicowana przebierność.
Mapy: mniej lub bardziej przekształcone (zależnie od trasy), przygotowane na podstawie mapy BnO z
jesieni 2015.
Zgłoszenia: e-mail na adres jacek.wieszaczewski@gmail.com, do środy 6 września 2016 godz. 22:00,
później na starcie w miarę dostępnych map, w zgłoszeniu należy podać skład zespołów, rok urodzenia
zawodników, podział na zespoły i wybraną trasę, osoby z opłaconą składką członkowską PTTK prosimy o
podanie numeru legitymacji (tylko wtedy działa ubezpieczenie)
Wpisowe: 20zł/osoba (lub 15zł/osoba dla zawodników urodzonych w roku 2000 lub później), płatne
gotówką w sekretariacie zawodów przed startem. Zgłoszenie po terminie lub na starcie 5 zł więcej.
Świadczenia
 Komplet map dla każdego zawodnika
 Naklejka do książeczki InO + potwierdzenie punktów 2 pkt za każdy etap.
 Poczęstunek międzyetapowy
 Ubezpieczenie NNW (wyłącznie dla członków PTTK z ważną legitymacją, pozostali zawodnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie)
 Nagrody dla najlepszych zawodników
 Inne niespodzianki w miarę możliwości organizatorów
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Program zawodów
 Od 9:00. Praca sekretariatu zawodów
 10:00. Otwarcie zawodów
 10:45. Początek startów na etap 1 wszystkich tras (według listy startowej, która ukaże się w
Internecie w piątek przed zawodami wieczorem oraz będzie dostępna na starcie), zespoły
zgłoszone na starcie startują w wolnych minutach lub na końcu
 Po etapie 1. start na etap 2.
 Ok. 16:30. Zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników
Komunikat techniczny
 Będzie dostępny we wtorek przed zawodami
 Będzie zawierał:
o Dokładne miejsce startu
o Informacje o dojeździe i parkowaniu
o Informacje o etapach (długość, ilość punktów kontrolnych itp.)
Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
o Zawody zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Dolnego Śląska. Puchar rozgrywany jest w kategoriach
wiekowych, więc punkty do klasyfikacji zdobędą wyłącznie te zespoły, które spełniać będą kryteria
regulaminu Pucharu (dostępny pod adresem
http://ino.pttk.pl/dino/Komisja_DS/Rok_2016/Regulamin_InO_PDSl.pdf):
 Kategoria TD: zespoły startujące na trasie TP, wszyscy zawodnicy urodzeni w 2003 lub
później, 1-2 zawodników w zespole (lub 3 zawodników, ale żaden z nich nie może być
sklasyfikowany w najlepszej 30 Pucharu Dolnego Śląska TD w roku 2015)
 Kategoria TM: zespoły startujące na trasie TT, wszyscy zawodnicy urodzeni w
2000 lub później, 1-2 zawodników w zespole
 Kategoria TJ: zespoły startujące na trasie TU, wszyscy zawodnicy urodzeni w 1996 lub
później, 1-2 zawodników w zespole
 Kategoria TS: zespoły startujące na trasie TZ, zawodnicy, którzy nie zajęli miejsca w
najlepszej 20 Pucharu Polski w Marszach na Orientację 2015, 1-2 zawodników w zespole
 Kategoria TE: zespoły startujące na trasie TE, 1-2 zawodników w zespole
After party
 Wieczorem po zawodach odbędą się we Wrocławiu piwne zawody na orientację, otwarte dla
wszystkich, etap łatwy, lekki i przyjemny, dokładna lokalizacja będzie podana na starcie etapów
dziennych.
Postanowienia końcowe
 Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych
 Za szkody wyrządzone przez zawodników lub osoby trzecie organizator nie odpowiada
 Na zawodach obowiązuje punktacja zgodna z regulaminem Komisji InO ZG PTTK (dostępny na
stronie http://ino.pttk.pl)
 Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na imprezę pod opieką osoby dorosłej
 Więcej informacji:
 https://www.facebook.com/events/192989801241303/
 http://orientop.eu

