GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
KOŁO PTTK „CZARTAK”
PRZY KOMENDZIE HUFCA ZHP KATOWICE
IM. BOHATERÓW WIEŻY SPADOCHRONOWEJ

ZAPRASZA
NA

XXI ZIMOWE MARSZE NA ORIENTACJĘ

„ŚNIEŻYNKA”

Chorzów, Park Śląski
10 STYCZNIA 2015

IMPREZA W RAMACH XXIII FINAŁU
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

REGULAMIN XXI ZIMOWYCH MARSZÓW NA ORIENTACJĘ
„ŚNIEŻYNKA”
1. Termin i miejsce imprezy
Impreza odbędzie się 10 stycznia 2015 roku (sobota)
Baza imprezy: Budynek „GOŁĘBNIK” Aleja Różana 6, Park Śląski w Chorzowie
Organizator: Koło PTTK „Czartak”
– Komisja Imprez na Orientację Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach
Impreza non-profit organizowana na zasadach samoorganizacji.
2. Zgłoszenia (powinny do nas dotrzeć do 8 stycznia do godziny 18.00)
a) osobiście w dniu 8 stycznia w godz. 16:30  18:00
b) listownie na adres: Koło PTTK „Czartak” przy KH ZHP Katowice, ul. Barbary 25A,
40-053 Katowice, lub pocztą elektroniczną na adres: czartak.katowice@gmail.com
c) w przypadku wolnych materiałów startowych możliwe zgłoszenie w dniu imprezy.
3. Wpłaty/darowizny za udział w imprezie: wszystkie trasy i kategorie...................6,00 zł
Wpłacone darowizny zostaną przekazane na konto
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wpłaty gotówką można dokonać w kasie Koła w terminie wymienionym w pkt. 2a. Płatności
przelewem - na rachunek bankowy Górnośląskiego Oddziału PTTK w Getin Noble Bank
S.A. – nr konta: 24 1560 1111 0000 9070 0019 9551. Dowód przelewu należy okazać
w sekretariacie imprezy, bądź przesłać mailowo ze zgłoszeniem.
W razie rezygnacji z udziału w imprezie wpłata nie ulega zwrotowi.
4. Zapewniamy
- symboliczne nagrody i dyplomy dla zwycięzców (miejsca I-III),
- dobrą zabawę na trasach , herbatę w bazie,
- możliwość skorzystania z okolicznościowej pieczątki.
5. Zespół organizacyjny
Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Sekretariat
Budowa tras

Marian Kaczmarek
Jagoda Paździor
Michał Pojedyniec
Krystyna Polonius, Łukasz Polonius,
Roman Bargieł, Tadeusz Kucharski

6. Rodzaj imprezy dzienna, piesza, turystyczna
7. Trasy
T TF – familijna (rodzinna) bez klasyfikacji i ograniczeń wiekowych
T TD – dzieci (urodzeni w roku 2002 i później) – bardzo łatwa
T TM – dzieci i młodzież (urodzeni w roku 1999 - 2001) – średnio trudna
T TJ –
juniorzy (urodzeni w roku 1995 - 1998) – trudna
T TS –
seniorzy (urodzeni w roku 1966 - 1994) – trudna, dłuższa
T TW – weterani (urodzeni w roku 1965 i wcześniej) – średnio trudna
UWAGA: W przypadku małej ilości zgłoszeń (<3 drużyn) dana trasa może zostać
zamknięta. Na życzenie drużyna może startować klasyfikowana w trudniejszej kategorii.
Osoby urodzone wcześniej mogą startować na trasach TD, TM, TJ poza konkurencją.

8. Mapa
Każda startująca drużyna otrzymuje jedną mapę. Dla tras TF, TD, TM mapa kolorowa
w skali 1: 10000, akt. 2005; dla tras TJ, TS, TW mapa może być w różnych skalach,
niepełna, przekształcona, aktualizowana, możliwe zagadki kartograficzne. Trasy TS i TW
mogą przebiegać w terenie zabudowanym i przecinać drogi.
9. Klasyfikacja
Na trasie TF i TD drużyny maksymalnie czteroosobowe. Na trasach, TM i TJ drużyny
dwuosobowe (dopuszcza się start indywidualny). Na trasie TS i TW start indywidualny.
Przewidziano do zrealizowania zadania dodatkowe (test krajoznawczy, ocena odległości).
Na trasach ZABRANIA się pod groźbą dyskwalifikacji korzystania z pomocy opiekunów
i osób trzecich! Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami KINO ZG PTTK.
10. Potwierdzenie punktów do Odznaki InO – 2 pkt.
11. Program imprezy
- przyjmowanie uczestników.......................................8:30-9:50
- odprawa przedstartowa....................................................10:00
- godzina „0”......................................................................10:15
- czas zamknięcia mety......................................................14:00
- planowane zakończenie dla tras TP, TM.........................14:30
- planowane zakończenie dla tras TJ, TS, TW……...........15:00
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zaplanowanych godzin stosownie do potrzeb.
12. Wyposażenie
Kompas (busola) – istnieje możliwość wypożyczenia u organizatorów, oprawka na mapę,
kątomierz, linijka, cyrkiel, długopis, ołówek, ew. kalka techniczna (dla tras ts, tj tw), ubiór
umożliwiający swobodne poruszanie się w terenie, plecak pełen dobrego humoru.
13. Komunikacja
Tramwajami linii 6, 7, 11 i 19 z kierunku Chorzowa i Katowic, ponadto z Katowic linie 0, 23
i 33. Dojazd do przystanku WPKiW wejście główne (dojście do bazy ok. 7 min.).
Uwaga! Tramwaje Śląskie pracują nad modernizacją torowisk – możliwa komunikacja
zastępcza i zmiany rozkładów jazdy, prosimy o sprawdzenie bezpośrednio przed zawodami.
14. Postanowienia końcowe
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia na imprezę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- członkowie PTTK z opłaconymi aktualnymi składkami są ubezpieczeni od NNW,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione lub
spowodowane przez osoby trzecie,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Ewentualne uwagi dotyczące budowy tras, wywieszanych wstępnych wyników przyjmują:
Kierownik Zawodów i Sędzia Główny.
ZAPRASZAMY!
Koło PTTK „Czartak” Katowice
www.czartak.katowice.pttk.pl

