XI Jesienne Manewry Ekotona 2018
w Marszach na Orientację
IV Runda Pucharu Grudziądza w MnO

PG

Termin zawodów: 24.11.2018 roku (sobota)
Organizatorzy: KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Grudziądzu,
Sołectwo Wałdowo Szlacheckie.
Baza imprezy: Park Wiejski w Wałdowie Szlacheckim
Dojazd do bazy: pociągiem o godz. 8:54 z dworca głównego w Grudziądzu
Powrót: pociągiem o godz. 12:46, 13.51, 15:31 z Wałdowa Szlacheckiego.
Komitet organizacyjny: Kierownik imprezy: Anna Krzyżykowska
Sędzia główny:
Rafał Zbrzeźny
Budowa tras:
Rafał Dulski, Paweł Kosowski
Instruktorzy TP
Robert Jaworski, Krzysztof Furso, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat:
Aleksandra Herzke, Beata Chodziutko-Furso, Matylda Ciborowska,
Celina Furso, Krzysztof Krzyżykowski
Forma i trasy: jeden etap dzienny
trasy
proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych
TS - urodzonym w roku 1997 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych
TJ - urodzonym w latach 1998-2001
TT - dla niezaawansowanych
TM - urodzonym w latach 2002-2004
TP - dla początkujących
TD - urodzonym w roku 2005 i młodszym
TP z przewodnikiem
początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)
Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia liczb zawodników na poszczególnych trasach do czwartku, 22.11.2018r. do godz. 16:00 mailem:
ekotonkino@gmail.com, ewentualnie telefonicznie pod numerem B. Chodziutko-Furso: 692 566 766.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TD – 4 zł; TM – 4,50 zł; TJ – 5 zł; TS – 6 zł.
Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Opiekunowie grup proszeni są o przesłanie pocztą elektroniczną listy zawodników z podziałem na trasy
i zespoły (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 23.11.2018r. do 20.00.
Program imprezy:
24.11.2018 r. (sobota)
9:00 - 9:30
– przyjmowanie uczestników w bazie
9:40
– otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00
– godzina zero „00:00”
ok. 13:20
– podsumowanie tras TP i TT
ok. 14:30 – 15:00 – podsumowanie tras TU i TZ i zakończenie imprezy
Świadczenia:
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ,
- drożdżówka i herbata po etapie.
Uwagi organizatorów:
 Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się.
Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania
uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
 Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.

 Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych
danych osobowych oraz publikację zdjęć.

Do zobaczenia na szlaku!

