IV Impreza na Orientację
BORUTA
o Puchar Burmistrza Czerska

Śliwice, 15 września 2018 roku

- regulamin -

Informacje ogólne
Organizator
Bractwo Czarnej Wody / Ekipa BORUTA
Wsparcie organizacyjne
Gmina Śliwice
Patron honorowy
Burmistrz Czerska
Puchary i kalendarze
Puchar Borów Tucholskich
Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Puchar Długodystansowych Imprez na Orientację
OrientLiga
Zespół organizacyjny
Kierownik Zawodów: Piotr Czarnowski
Sędzia Główny: Filip Fierek (OInO 7/119/2011)
Sędzia: Piotr Czarnowski
Termin
15 września 2018 roku
Baza
Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach
ul. Dworcowa 39
89-530 Śliwice

Harmonogram imprezy
7:30 – 9:00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy
9:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
9:20 – godzina „zero”
17:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy

Zgłoszenia i opłaty startowe
termin zgłoszenia

do 07.09.2018

od 07.09.2018 lub w bazie zawodów

opłata startowa

20 PLN

30 PLN

Wszystkie opłaty wnosi się w bazie zawodów. Zgłoszeń dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem (kliknij) lub telefonicznie (724 403 820).

Trasy
Trasa Dębowa
Trasa dla doświadczonych nawigacyjnie zawodników, których nie przeraża ani dłuższy dystans, ani
nagromadzenie punktów stowarzyszonych. Punkty kontrolne umieszczone w trudno dostępnych
miejscach, głównie na rzeźbie, ciekach wodnych i granicach kultur. Teren średnio przebieżny,
miejscami podmokły.
Mapa: pełna, czarno-biała, z lat 70. XX wieku, z wymazaną w dużym stopniu drożnią.
Dystans: ok. 20 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–3.
Klasyfikacja pucharowa: TZ w PWKP, TZ w PBT.

Trasa Kasztanowa
Trasa dla średnio doświadczonych zawodników, którzy zdobyli już pierwsze szlify w nawigacji,
preferują nieco dłuższe dystanse i całkiem przebieżne tereny, a także lubią rywalizację. Punkty
kontrolne umieszczone w dość dobrze dostępnych miejscach, zarówno na rzeźbie, ciekach
wodnych oraz granicach kultur, jak i na ścieżkach i drogach. Teren przebieżny, w niewielu
miejscach podmokły.
Mapa: pełna, kolorowa, z lat 70. XX wieku, z wymazaną w niewielkim stopniu drożnią.
Dystans: ok. 15 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: 1–3.
Klasyfikacja pucharowa: T w DInO, TU w PWKP, TU w PBT.

Trasa Lipowa
Trasa dla zawodników, którzy uczestniczyli już w imprezach na orientację i wiedzą, z czym to się je.
Punkty kontrolne umieszczone w dość dobrze dostępnych miejscach, częściowo na rzeźbie, ciekach
wodnych oraz granicach kultur, jak i ścieżkach i drogach. Teren przebieżny, w niewielu miejscach
podmokły.
Mapa: pełna, czarno-biała, z lat 90. XX wieku, z wymazaną w niewielkim stopniu drożnią.
Dystans: ok. 11 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: <=10.
Klasyfikacja pucharowa: TT w PWKP, TT w PBT.

Trasa Brzozowa
Trasa dla początkujących zawodników, którzy ponad rywalizację cenią sobie miło spędzony czas na
łonie natury z rodziną czy przyjaciółmi. Punkty kontrolne umieszczone w dobrze dostępnych
miejscach, niektóre z nich selektywne, ale większość zlokalizowana w pobliżu ścieżek i dróg. Teren
dobrze przebieżny.
Mapa: pełna, kolorowa, z lat 70. XX wieku, z wymazaną w śladowym stopniu drożnią.
Dystans: ok. 8 km (w liniach prostych między PK).
Liczba osób w zespole: <=10.
Klasyfikacja pucharowa: TP w PWKP, TP w PBT.

Świadczenia i nagrody
Mapy, posiłek, słodycze i napoje dla uczestników, puchary dla zwycięzców wszystkich kategorii,
nagrody dla najlepszych zawodników.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, o czym
zaświadczają przez dostarczenie organizatorom zgody na start w dniu zawodów w bazie
imprezy.
5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

znajdź nas na Facebooku:
fb.com/inoboruta
(aktualne informacje, zdjęcia z przygotowań, materiały archiwalne)

