Impreza na Orientację

Wejherowo, 9 września 2017
REGULAMIN
Organizator:
Koło Miejskie PTTK Przewodników Terenowych i Pilotów Wejherowo
Współpraca:
SMT Włóczykij Rumia
UKS „Siódemka” Rumia
PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego
Finansowanie:
Impreza jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Wejherowo – brak opłat startowych
Termin:
SOBOTA 9.09.2017
Miejsce:
Wejherowo – tereny miejskie, Park Miejski im. A. Majkowskiego, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Cele zawodów:
 promocja walorów turystycznych Wejherowa,
 popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy wypoczynku,
 rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki
kwalifikowanej i rekreacji,
 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
 propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.
Zespół Organizacyjny:
Kierownik zawodów – Joanna Kuźba
Obsługa Biura – Iwona Gniewkowska
Sędzia Główny – Justyna Kuźba
Budowa tras – Iwona Gniewkowska PInO 729
Justyna Kuźba PInO 727
Joanna Kuźba PInO 730

Kategorie startowe:
Kategoria TP – trasa łatwa, krótka (2-3 km), pełna mapa, zespoły 1-5 osobowe bez ograniczeń wiekowych,
Kategoria TT – trasa łatwa, długa (5-6 km), niepełna lekko przekształcona mapa, zespoły 1-5 osobowe bez
ograniczeń wiekowych,
Kategoria TU – trasa trudna, długa (6-7 km), dla osób mających za sobą doświadczenie w poruszaniu się
z kompasem i przekształconą mapą, zespoły 1-5 osobowe bez ograniczeń wiekowych.
Punktacja i sędziowanie:
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Marszach
na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 10 stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem:
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawierające: Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, nazwę zespołu, kategorię
startową należy przesłać na adres e-mail turysta.2c@gmail.com do dnia 6 września 2017 (środa) do
godziny 20:00
Minuty startowe poszczególnych uczestników zostaną podane w czwartek 7 września 2017 po godzinie 18.00
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
Świadczenia:
 kolorowe mapy dla uczestników,
 potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
 naklejka okolicznościowa,
 wyniki zawodów przekazane drogą elektroniczną.
Postanowienia końcowe i uwagi:
 impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
 osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców/prawnych opiekunów - wzór zamieszczony poniżej
ZAŁĄCZNIK NR 1, a w przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę
uważa się pisemne zgłoszenie podpisane przez opiekuna ekipy,
 startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach
publikujących relacje z imprezy,
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
 za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
 zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń
 wszystkie informacje o InO „Od Wejhera do Vadera” dostępne na stronie fb:

https://www.facebook.com/InOWloczykij/


Kompletne wyniki zostaną opublikowane w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy na:
stronie InO Włóczykij: https://www.facebook.com/InOWloczykij/
stronie PKInO: pkino.gdansk.pttk.pl
stronie Oddziału Regionalnego PTTK : www.pttkkrowiabrama.pl

Ramowy program imprezy:

SOBOTA
godz. 10:30 Otwarcie Biura zawodów: Plac Jakuba Wejhera - przy pomniku, wydawanie kart startowych.
od godz. 11:00 START
dokonaniu zgłoszenia

według przyznanych minut startowych, szczegóły będą podane w e-mailu po

ok. godz. 15.00 META wszystkich kategorii (Park Majkowskiego scena letnia)

ZAŁĄCZNIK nr 1
ZGODA NA UDZIAŁ W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………....………………..…………………….…………………..…………………..
w Imprezie na Orientację "Od Wejhera do Vadera", która odbędzie się w dniu 9 września 2017
w Wejherowie.
Jestem poinformowana(ny) o szczegółach organizacji, a także o wyposażeniu dziecka i zasadach jego
uczestnictwa w tej imprezie turystycznej – uczestnicy pokonują trasę w zespołach 1-5 osobowych. Zgadzam się,
aby moje dziecko podczas przemarszu nie było pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
Regulamin InO "Od Wejhera do Vadera", znajduje się na stronie http://www.pttkkrowiabrama.pl/ oraz
https://www.facebook.com/InOWloczykij/
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w tej
imprezie. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy dziecku w razie zaistnienia takiej konieczności. W sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu mojego dziecka proszę o kontakt pod numerem telefonu ................................................
Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez
moje dziecko.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych mojego dziecka (lista wyników) i wizerunku (zdjęcia)
w mediach publikujących relacje z imprezy.
………………………………………..
data

………………………………………………………
podpis rodziców/opiekunów

ZAŁĄCZNIK nr 2

Jak poprawnie wypełnić kartę startową?
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SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)
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Numer punktu
na mapie
Kod z
lampionu

!

Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje
poprzez wpis w kolejnej wolnej kratce karty
startowej za pomocą kredki zawieszonej przy PK.
Nie wolno zostawiać wolnych kratek i nie wolno
poprawiać ani potwierdzać dwóch punktów w tej
samej kratce.

Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach LOP jest dowolna
Punkt kontrolny z LOP potwierdza się wpisując w kolejnej wolnej kratce LOP i kod z lampionu.

W przypadku stwierdzenia błędnego wpisu, można dokonać poprawki, wpisując w kolejnej wolnej
kratce numer PK i poprawny kod z lampionu.
Oceniane jest ostatnie potwierdzenie danego PK oraz liczba dokonanych poprawień.

ZNAKI TOPOGRAFICZNE

PUNKTACJA
OZNACZENIE

Brak Punktu
Kontrolnego
Punkt Stowarzyszony
Punkt Mylny
Wolna Kratka
Zmiana Kolejności
Brak opisu lub zły opis,
zmiana potwierdzenia
Za każdą minutę
w limicie spóźnień
Za każdą minutę
poza limitem spóźnień

SKRÓT

ILOŚC
PKT
KARNYCH

BPK

90/60 pkt

PKS
PKM
WK
ZK

25/15 pkt
30 pkt
30 pkt
30 pkt

OP, ZM

10 pkt

L(czas)

1 pkt

L(czas)

10 pkt

