XXVII MISTRZOSTWA TORUNIA
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

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

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy:

Wojciech Kluska

Sędzia główny:

Jan Dąbrowski

Budowa tras:

Paweł Skoczypiec, Tomasz Hajdas

Kierownik sekretariatu:

Paweł Papiński

oraz inni członkowie Klubu InO SKARMAT
Termin i baza imprezy: 22 września 2018 r. (sobota),
Centrum zawodów przy Szkółce Leśnej Bielawy, ul. Leśny Trakt 5 w Toruniu.

Dojazd:
Centrum zawodów znajduje się w odległości ok. 500 m od węzła komunikacyjnego MZK przy skrzyżowaniu ulic
Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja (przystanek OLIMPIJSKA) autobusów nr 29, 33, 34 i 45 oraz tramwajów 1 i 5.
Dojście będzie oznakowane.

Program imprezy:
9:00 - 10:00

przyjmowanie uczestników w bazie

10:00

otwarcie imprezy i odprawa techniczna

ok. 14:30

zakończenie imprezy

Forma tras: jeden etap dzienny

Kategorie startowe:
 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 kategorii TD (roczniki 2005 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji
trasy TP
* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2018:
http://www.skarmat.pl/download/2018/regulam/Regulamin_PW_Kuj_Pom_MnO_2018.pdf

Mapy:
Czarno-białe, nietypowe w skali 1:10000 lub dokładniejsza (zależnie od trasy).
Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria oraz informacja o potrzebie startu z instruktorem ) do 19 września 2018
roku w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21
lub na adres poczty elektronicznej: hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe płatne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TZ – 5 zł;

TU – 4,5 zł;

TT – 4 zł;

TP – 3,5 zł;

SZ – 3 zł.

Wpisowe dla osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1 zł.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej
organizacji.
Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kategoriach TS, TJ, TM, TD; słodka przekąska po trasie,
protokoły dla jednostek zgłaszających.
Uwagi końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, należy posiadać ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację
w roku 2018.

