XLI NOCNE MARSZE NA ORIENTACJĘ
Toruń, 1 grudnia 2018 r.
1.

Termin i miejsce imprezy:
1 grudnia 2018 r. (sobota)
Centrum zawodów: Osada Leśna Barbarka przy ul. Przysieckiej w Toruniu

2.

Organizatorzy:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urząd Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientację PTTK ,,SKARMAT”
- przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu.

3.

Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów – Wojciech Kluska
Sędzia Główny – Tomasz Hajdas
Budowa Tras - Waldemar Fijor
oraz członkowie Klubu Imprez na Orientację SKARMAT

4.

Trasy, kategorie i mapy:
Jeden etap nocny, trasy o długości 3 - 6 km (zależnie od kategorii).
SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych i osób w zespole), istnieje możliwość startu z instruktorem
TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2005 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2002-2004 ( drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 1998–2001 (drużyny 1-2 osobowe)
TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1997 i starszych (drużyny 1-2 osobowe)
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 1997 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ
lub z klasyfikacji TU, TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem *)
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 1998 - 2001 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
lub z klasyfikacji TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem*)
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2002 - 2004) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT
lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
Punkty do Pucharu Województwa dla kat. TD (roczniki 2005 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2018:
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Mapa: kolorowa , nietypowa w skali 1:10000 lub dokładniejsza (zależnie od trasy).

5.

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia ( imię, nazwisko, kategoria) do dnia 28 listopada 2018 roku (środa) w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary
41, tel.: (56) 62-229-21. Należy podać liczbę osób , kategorię startową oraz liczbę osób które chcą skorzystać z
transportu organizatora.
Wpisowe płatne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TZ – 5,0 zł, TU - 4,5 zł, TT - 4,0 zł , TP – 3,5 zł, SZ – 3,0
Wpisowe osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1,0 zł i to bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Impreza organizowana jest na zasadzie samoorganizacji , wpisowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów jej
organizacji.

6.

Ramowy program imprezy:
15.45 - 16.20 – przyjmowanie uczestników w Centrum Zawodów
15.55 - 16.15 – spotkanie kalendarzowe Kujawsko-Pomorskiej Komisji InO
16.20 - otwarcie i odprawa techniczna
16.40 - start do etapu (godzina ‘”00”)
16.40 - 17.20 wyjście uczestników na trasę
18.40 – 19.30 powrót z trasy SZ, TP, TT
do ok. 20.20 powrót z trasy kat. TU, TZ
Wyniki końcowe i podsumowanie wszystkich tras można będzie znaleźć na stronie
www.skarmat.pl od
poniedziałku 3.12.2018 r.
Dyplomy dla najlepszych zespołów będą do odbioru w OM PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41 lub zostaną
wręczone na pierwszej imprezie PW w roku 2019.

7.

Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, dyplomy dla trzech najlepszych
zespołów w kat. TP, TT, TU, TZ, odcisk pamiątkowej pieczęci zawodów.

8.

Dojazd do bazy zawodów, parking:
Dojazd własnym środkiem transportu bezpośrednio do Centrum Zawodów na Barbarce lub dojście pieszeok. 2,5 km
od pętli autobusowej na osiedlu Wrzosy przy ul. Chełmińskiej ( jest to końcowy przystanek autobusów 12, 18, 27
oraz 31. Po zawodach będzie zorganizowany transport do pętli MZK na Wrzosach.

9.

Uwagi końcowe:
•
impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
•
należy posiadać latarkę, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie
•
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
•
obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty,
•
impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację,
•
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

