REGULAMIN
XIX MISTRZOSTWA POLSKI
W NOCNYCH MARSZACH NA ORIENTACJE
IV MISTRZOSTWA POLIC

w OGOLNopolskich Marszach na Orientacje

CHEMIK 2012

POLICE 17-19.02.2012r.

Termin i miejsce imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2012 roku w Policach, w woj. zachodniopomorskim. Baza
umiejscowiona jest na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej.
Etapy wszystkich kategorii odbywać się będą na terenach Powiatu Polickiego i Puszczy Wkrzańskiej.
Dojazd do Bazy Mistrzostw ze Szczecina z przystanku pl. Rodła linią nr 107 do Polic do przystanku
Police ul. Piłsudskiego Rondo i dalej wg. kierunkowskazów. Rozkład jazdy na www.zditm.szczecin.pl

Organizator
Polickie Centrum Turystyki
Przęsocin ul. Kościelna 14, 72-010 Police
Tel. (91) 8 803 997
Email: centrum.turystyki@poczta.pl

Partnerzy
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
Starostwo Powiatowe w Policach
Urząd Miejski w Policach
Intermarche Polska
Zakłady Chemiczne Police S.A.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
Nadleśnictwo Trzebież
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Patronat
Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
Starosta Powiatu Polickiego p. Leszek Guździoł

Komitet Organizacyjny
Kierownik imprezy
Mariusz Niedźwiecki
Sędzia Główny
Hubert Świerczyński PInO nr 603
Budowniczy etapów
Marcin Kaczyński PInO nr 621
Bartłomiej Mazan PInO nr 647
Marta Bielinowicz PInO nr 541
Marcin Hoffmann PInO nr
Hubert Świerczyński PInO nr 603

Kategorie i etapy
TJ (rocznik 1991 i niżej) – 4 etapy nocne
TS (rocznik 1992 i wyżej) – 4 etapy nocne

Klasyfikacja i rywalizacja
Do startu dopuszcza się zespoły 1-2 osobowe w obu kategoriach startowych TJ i TS.
W ramach imprezy odbędą się rywalizacje o punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w Marszach na
Orientację w roku 2012, Mistrzostwo Polic w Marszach na Orientację i tytuł Mistrza Polski w Nocnych
Marszach na Orientację w obu kategoriach startowych TJ i TS.

Świadczenia
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma:
- nocleg w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata),
- obiad w sobotę 18 lutego,
- posiłek regeneracyjny między etapami,
- dostęp do prysznica z ciepłą wodą w bazie zawodów,
- przejazd na etapy zawodów,
- komplet materiałów startowych (karty startowe, mapy),
- dyplomy, patery oraz nagrody dla zwycięzców,
- punkty do klasyfikacji Pucharu Polski,
- punkty do książeczki OInO,
- materiały promocyjne, pamiątkowy buton,
- inne, nieprzewidziane w dniu sporządzenia regulaminu.

Wpisowe i zgłoszenia
Termin zgłoszeń: 10 lutego 2012r.
Opłata startowa wynosi:
TJ: 55 pln (przodownicy InO 50 pln – po okazaniu leg. na miejscu),
TS: 55 pln (przodownicy InO 50 pln – po okazaniu leg. na miejscu).
Dla zgłoszonych po terminie nie przewiduje się kompletu świadczeń.
Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: centrum.turystyki@poczta.pl
Wpłat należy dokonywać na konto:

POLICKIE CENTRUM TURYSTYKI
Przęsocin ul. Kościelna 14
72-010 Police
Bank Millenium 66 1160 2202 0000 0001 4818 1181

Ramowy plan mistrzostw
Piątek 17. lutego
16:00 – 20:00 – rejestracja uczestników w bazie zawodów
21:00 – wywieszenie list startowych do etapów 1 i 2
21:30 – wyjazd na etapy 1 i 2
Sobota 18. lutego
08:00 – wywieszenie wstępnych wyników etapów 1 i 2
09:00 – koniec przyjmowania protestów do etapów 1 i 2
09:30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
13:00 – obiad
14:00 – zwiedzanie Starej Fabryki Hydrierwerke w Policach
18:00 – wywieszenie list startowych na etapy
19:00 – wyjazd na etapy 3 i 4
Niedziela 19. lutego
06:00 – wywieszenie wstępnych wyników etapów 3 i 4
07:00 – koniec przyjmowania protestów do etapów 3 i 4
09:00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw
11:00 – zamknięcie bazy zawodów

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian ramowego planu imprezy nie wpływających na
znaczne jego zaburzenie.
Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, środków
odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.
Za rzeczy zgubionie na terenie bazy organizatorzy nie odpowiadają.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności i
obciąży nią uczestników.
Każdy uczestnik zobowiązany jest wyposażyć się w latarkę (etapy odbywają się w nocy), kompas i
przyrząd do pisania na karcie startowej a także ubranie na zmianę (w przypadku złej pogody).
Uczestnicy uprawnieni do zniżki przy wpisowym zobowiązani są mieć przy sobie ważną legitymację
PTTK oraz legitymację PInO.

