X Marsze na Orientację w kategoriach TP, TT, TU

III Runda Młodzieżowego Pucharu Województwa Pomorskiego
w Turystycznych Marszach na Orientację
w kategoriach wiekowych: TD, TM, TJ
Runda Pucharu Pomorza Gdańskiego – kategoria TU

Rumia 23 - 24 marca 2018
REGULAMIN
Organizator:
SMT Włóczykij Rumia
Współpraca:
SKKT „Włóczykij”
Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi, ul. Batorego 29
UKS „Siódemka” Rumia
Termin:
23.03.2018 (piątek) imprezy towarzyszące w ramach etapu miejskiego OMTTK
24.03.2017 (sobota) trasy TP, TT, TU oraz podsumowanie MPWP 2017
Miejsce:
Rumia, ul. Dębogórska, parking leśny za torami kolejowymi, koło kapliczki http://tnij.at/wloczykij
dojazd autobusem nr 86 http://www.zkmgdynia.pl/rozklady/0086/w.htm
przyległe tereny leśne
Cele zawodów:
 rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki kwalifikowanej
i rekreacji,
 podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników, popularyzacja turystycznych imprez
na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,
 przyznanie punktów do klasyfikacji Młodzieżowego Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2018
w kat. wiekowych TJ, TM i TD w marszach na orientację oraz punktów do klasyfikacji PPG (kat. TU)

Zespół Organizacyjny:
Kierownik zawodów – Kornelia Nowicka – Bielecka PInO 731
Obsługa Biura – Joanna Kuźba PInO 730
Sędzia Główny – Justyna Kuźba PInO 727
Budowa tras – Iwona Gniewkowska trasa TP/TD PInO 729
Kornelia Nowicka – Bielecka trasa TT/TM PInO 731
Justyna Kuźba trasa TU/TJ PInO 727
Forma i ranga zawodów:
 zawody dzienne, jednoetapowe w kategoriach TP (=TD), TT(=TM), TU (=TJ)
zespołowe (1-5 osobowe w zależności od kategorii)
 zawody rangi Regionalnej – 2 pkt do Odznaki InO za etap we wszystkich kategoriach (w Biurze
Zawodów będzie możliwość zakupienia książeczek Odznak Imprez na Orientację w cenie 5 zł/sztukę)
Trasy:
Dostępne trzy trasy o różnym stopniu trudności
TP – trasa łatwa, dla początkujących oraz dla osób, które chcą pójść do lasu na spacer z mapą, trasa
prowadzi drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej na pełnej mapie, mogą pojawić się
elementy do dopasowania – zespoły 1-5 osobowe, bez względu na wiek, spośród uczestników tej
kategorii zostanie wydzielona kategoria wiekowa TD (osoby urodzone w roku 2005 i młodsze;
startujące w zespołach 1-3 osobowych) z klasyfikacją w Młodzieżowym Pucharze Województwa
Pomorskiego 2018
TT – trasa dla niezaawansowanych w imprezach na orientację, na trasie mogą pojawić się punkty
kontrolne w niewielkiej odległości od dróg, na mapie będą elementy do dopasowania i zagadki do
rozwiązania – zespoły 1-3 osobowe, bez względu na wiek, spośród uczestników tej kategorii zostanie
wydzielona kategoria wiekowa TM (osoby urodzone w latach 2002-2004; startujące w zespołach 1-2
osobowych) z klasyfikacją w Młodzieżowym Pucharze Województwa Pomorskiego 2018
TU – trasa średniozaawansowana dla osób mających za sobą doświadczenie w poruszaniu się
z kompasem i przekształconą mapą, punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez
las na azymut bez drogi, a mapie będą elementy do dopasowania i zagadki do rozwiązania trudniejsze
niż na trasie TT – zespoły 1-3 osobowe, bez względu na wiek, uczestnicy tej kategorii mogą być
sklasyfikowani w Pucharze Pomorza Gdańskiego 2018 (pod warunkiem, że zgłoszą to Organizatorom
oraz wystartują w zespole 1-2 osobowym), ponadto spośród uczestników tej kategorii zostanie
wydzielona kategoria wiekowa TJ (osoby urodzone w latach 1998-2001; startujące w zespołach 1-2
osobowych) z klasyfikacją w Młodzieżowym Pucharze Województwa Pomorskiego 2018
Szczegółowe informacje o ww. Pucharach dostępne na stronie Pomorskiej Komisji InO PTTK
http://pomorskie-ino.blogspot.com/
Regulamin MPWP https://drive.google.com/file/d/10RRcZN4Ut9j9IjcEitKy5alfmQvNLmi0/view
Regulamin PPG https://drive.google.com/file/d/1PbAXThvh1vMBFaj-VQ5I06Qnfy47z6nK/view
Teren i mapy:
teren łatwo przebieżny, pagórkowaty, etapy od 2 do 6 km, w kategorii TP mapy pełne, w pozostałych
kategoriach kombinowane.
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
Szkolenie:
Na życzenie uczestników (podane w zgłoszeniu mailowym) organizatorzy przeprowadzą specjalne szkolenie
dla osób początkujących w InO.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia (tylko kat. TD, TM, TJ), nazwę zespołu, kategorię
startową należy przesłać na adres e-mail turysta.2c@gmail.com do dnia 21 marca 2018 (środa)
do godziny 20.00
Minuty startowe poszczególnych uczestników zostaną podane w czwartek 22 marca 2018 po godzinie 18.00
Finansowanie:
Marsze organizowane są ze środków własnych, dofinansowania z Urzędu Miasta Rumia oraz darowizn
uczestników. Prosimy o wpłaty darowizn w wysokości najchętniej 7zł od zgłoszonej osoby na konto
Stowarzyszenia Miłośników Turystyki „Włóczykij”: 52 1140 2004 0000 3402 7746 1814 z tytułem
„DAROWIZNA + nazwa drużyny” lub płatne na starcie.
Świadczenia:
 kolorowe mapy dla każdego uczestnika,
 ognisko, poczęstunek po ukończeniu trasy, gorąca herbata,
 potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
 naklejka okolicznościowa,
Postanowienia końcowe i uwagi:
 zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
 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 Włóczykij dostępne na stronie fb:

https://www.facebook.com/InOWloczykij/
Ramowy program imprezy:

SOBOTA 24 marca 2018
godz. 9.30 Otwarcie Biura zawodów: http://tnij.at/wloczykij
godz. 9.45 Podsumowanie rywalizacji MPWP za rok 2017 – wręczenie nagród zwycięzcom oraz dyplomów za
miejsca od 1 do 6.
od godz. 10.00 START według przyznanych minut startowych, szczegóły będą podane w e-mailu po
dokonaniu zgłoszenia
godz. 15.00 Zamknięcie METY wszystkich kategorii
Dla wszystkich uczestników marszy poczęstunek, herbata.

Kompletne wyniki zostaną opublikowane na:
stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum4.rumia.pl
stronie PKInO PTTK: https://pomorskie-ino.blogspot.com/
stronie InO Włóczykij: https://www.facebook.com/InOWloczykij/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
ORGANIZATORZY

Bądź aktywny, nie siedź w domu!

