Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie
SKKT PTTK Azymut przy IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie

XL Marsze na Orientację Wiosenny Kompas

II. Runda Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację
Impreza zaliczana do Drużynowego Pucharu Regionalnego
Oddziału PTTK w Częstochowie w Marszach na Orientację
Baza imprezy:
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie, ul. Kopernika 79/87,
Częstochowa
Zespół dowodzący:
Kierownik imprezy: Paulina Snopek
Sędzia główny: Jacek Gieroń
Kierownik Sekretariatu: Anna Jakubowska
Budowniczy tras: Paulina Snopek
Cel imprezy:
Popularyzacja turystycznych marszy na orientację.
Prezentacja historii miasta Częstochowa.
Organizacja II. Rundy Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację.
Forma, etapy, kategorie:
TD – dzieci, poza klasyfikacją pucharową, ur. w 2002r. i młodsi, zespoły 1 – 3 osobowe
TM – młodzicy, ur. 1999 – 2001, zespoły 1 – 2 osobowe
TJ – juniorzy, ur. 1998 – 1995, zespoły 1 – 2 osobowe
TS – seniorzy, ur. w 1994 i starsi, start indywidualny
TW – weterani, ur. w 1965r. i starsi, start indywidualny
TN – nestorzy, ur. w 1948r. i starsi, start indywidualny lub z dzieckiem do 13 r. ż.
W trakcie imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie. Każdy z uczestników może
wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej. W trakcie imprezy obowiązują

postanowienia Regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację
(do wglądu w sekretariacie imprezy).
Punkty OInO kategoria TD 2pkt, kategorie TM, TJ, TS, TW, TN – 2 x 2pkt
Mapy i teren:
Skala trudności etapów oraz rodzaj pokonywanego terenu dostosowany do każdej
kategorii wiekowej. Teren miejski, parkowy. Mapy wielobarwne, kombinowane o różnej
specyfice. Skala podana lub owiana tajemnicą.
Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia (z podziałem na zespoły i kategorie) w Biurze Oddziału PTTK al. NMP
39/41, 42-200 Częstochowa, w godz.13.30 - 18.00 tylko do dnia 08. 04. 2013 r
(środa).
Informacje udzielane są: tel. 34-324 21 20 (w godz. 13.00 – 18.00) pttkregczwa@op.pl
Wpisowe wynosi:
9, 00 zł członkowie PTTK Przy zapisie w Biurze Oddziału lub w bazie wymagane jest
okazanie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za rok 2015
10, 00 zł pozostali.
Zgłoszenie udziału i wpłata wpisowego oznacza podporządkowanie się regulaminowi
imprezy
Program imprezy:
8.30 – 9.15 przyjmowanie uczestników praca sekretariatu,
9.15 - otwarcie imprezy
9.30 - START ( godzina „0” ) wszystkich kategorii,
14.00 – zakończenie imprezy.
Świadczenia:
☼dyplomy (dla wszystkich kategorii z wyj PK) i nagrody dla zwycięzców kat. TH, TW,
TS, TJ, TM i TD),
☼ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania
nr legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2015) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA,
pozostali natomiast w PZU SA.
☼potwierdzenie punktów na OInO i OTP,
Postanowienia końcowe:
Za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności.
Brak zgłoszenia na starcie trasy lub mecie imprezy powoduje utratę prawa do
świadczeń bez zwrotu wpisowego.
Uczestnicy powinni posiadać: busolę, przybory i twardy podkład do kreślenia w terenie,
osłonę na mapę, ew. kalkę techniczną.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ppoż oraz
Kodeksu Ruchu Drogowego.
Do poruszania się po szkole zalecamy posiadanie obuwia zmiennego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Dojazd do bazy:

We własnym zakresie.

Www.mpk.czest.pl -rozkład jazdy autobusów, dojazd np. linią nr 12 z przystanku
DWORZEC PKS do przystanku ŚW. KAZIMIERZA
Przejście piesze z dworca PKP do BAZY – ok. 15 minut.

