REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK W CZĘSTOCHOWIE
SKKT przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach
oraz

SKKT PTTK„Azymut” przy IX LO im. C. K. Norwida
w Częstochowie

zapraszają na:
XXII Andrzejkowo – Mikołajkowe

Marsze na Orientację „AMInO 2016”
IX etap
Pucharu
Regionalnego Oddziału PTTK w
Częstochowie
w Marszach na Orientację

R e g u l a m i n
Organizatorzy:
-

Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie Komisja Imprez na Orientację,
SKKT PTTK „Azymut” przy IX LO i. C. K. Norwida
SKKT przy Zespole Szkół H. Sienkiewicza w Konopiskach

Kierownik Imprezy Bartosz Karczewski Przodownik InO 693
Sędzia Główny
Maciej Nikiel Przodownik InO 702,
Budowniczy tras:
Bartosz Karczewski i Maciej Nikiel,
Sekretariat i obsługa tech. Członkowie SKKT PTTK „Azymut” przy IX LO im. C.K. Norwida.

Przy finansowym wsparciu:
-

Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy

Warunki uczestnictwa:
Impreza odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2016 r.
W imprezie mogą uczestniczyć drużyny indywidualne oraz zgłoszone przez: szkoły, koła i kluby PTTK, środowiska
harcerskie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Każdy uczestnik powinien posiadać busolę lub kompas oraz strój dostosowany do warunków atmosferycznych.

Typ imprezy. Skala trudności.
Impreza piesza, turystyczna, regionalna (2 pkt na Odznakę InO).
Trudność zależna od kategorii

Mapy:
Odbitki kserograficzne dwukolorowe w różnych skalach lub inne

Kategorie:
☼TD – ur. w 2003 r i młodsi
☼TM – ur. w 2000 – 2002
☼TZ – ur. w 1999 i starsi (TJ i TS)

zespoły 1-3 osobowe
zespoły 1-3 osobowe
zespoły 1-2 osobowe

☼PK – pierwszy krok przejście trasy z instruktorem – Przodownikiem InO
Świadczenia:
-

pamiątkowa plakietka,
potwierdzenie punktów na OInO,
coś na ząb i gorący napój,
ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z
opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w AXA TUiR SA, pozostali natomiast w PZU SA.

-

dyplomy dla najlepszych w kategoriach TD, TM i TZ,
nagrody za miejsca I-III w kategoriach TD, TM, TZ.

Przebieg imprezy:
Baza imprezy znajduje się w Gimnazjum w Konopiskach ul. Sportowa 7.
Dojazd autobusami PKS,
lub autobusem specjalnym odjazd z ul. Focha – Simply-Market – godz. 8.30)
9.00 – 9.25 – praca sekretariatu imprezy
9.30 – otwarcie imprezy
9.35 – start kategorii PK
9.45 – start pozostałych kategorii – godzina „0”
12.45 – zamknięcie mety
13.15 – zakończenie imprezy; rozdanie dyplomów i nagród

Powrót do Częstochowy autobusami PKS lub autobusami specjalnymi.

Zgłoszenia:
Przyjmowane będą w biurze Regionalnego Oddziału PTTK al. NMP 39/41 do dnia
robocze w godzinach 13.30 – 18.00 Tel. 324-21-20

29 listopada (wtorek) w dni

Wpisowe:
8.00 – członkowie Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie
9.00 – pozostali uczestnicy
7.00 – opłata dodatkowa za transport autobusami specjalnymi na trasie: Częstochowa – Konopiska – Częstochowa.

Uwagi końcowe:
-

Punktacja zgodna z zasadami punktacji KInO ZG PTTK,
Przybycie po zamknięciu mety powoduje nie klasyfikowanie,
Niszczenie punktów kontrolnych oraz ich wyposażenia powoduje dyskwalifikację,
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
Za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
Brak zgłoszenia na starcie nie upoważnia do zwrotu wpisowego ani należnych świadczeń.

Zapraszamy do udziału w naszej imprezie i życzymy sukcesów:

o r g a n i z a t o r z y

