
XXXII Zima z Kompasem  
Zalesie, 14 stycznia 2023 r. 

Regulamin  
1. Organizatorzy:  

 Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, 

 Klub Imprez na Orientację OM PTTK "SKARMAT" . 

2. Patronat honorowy:  

Szkoła Podstawowa Nr 3  w Chełmży 

3. Komitet organizacyjny:  

 Kierownik imprezy:  Radek Gruźlewski 

Sędzia Główny:  Maciej Sołtys 

Budowa tras:  TZ, TU Maciej Sołtys, Paweł Kowallek 

          TT, TP, TF  Radek Gruźlewski, Bartłomiej Jarzemski 

4.Termin i miejsce startu:  

 14 stycznia 2023, plaża w Zalesiu k. Chełmży (53.16521 / 18.68237) 

5. Forma, trasy i  kategorie:   jeden etap dzienny. 

TF -  trasa rodzinna, prosta dla rodziców / opiekunów z dziećmi w dowolnym wieku ( lub  bez  dzieci)     

TP – trasa dla początkujących lub ur. w 2010  i młodszych (drużyny 2-3 osobowe) 

TT  - trasa dla niezaawansowanych lub  ur. w latach 2007 - 2009 ( drużyny 2 - 3 osobowe) 

TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2003 – 2006  (drużyny  1- 2 osobowe) 

TZ – trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2002  i starszych    ( drużyny 1- 2 osobowe)  

Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TS ( roczniki 2002 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 2003 – 2006 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU 
lub z klasyfikacji  TT albo  TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)  

Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TM (  roczniki 2007 - 2009) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT 
lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)  

Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii  TD (  roczniki 2010 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP  

        …..*  patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO  ‘2023 

       Na wszystkich trasach możliwy  jest start indywidualny. 

6. Mapy:   

TF, TP – mapa pełna. 
TT – mapa w większości trasy pełna z fragmentami poza mapą zasadniczą.  

TU, TZ – mapa, niepełna.  

7. Ramowy program imprezy:  

10.00  uroczyste otwarcie, podsumowanie Pucharu Województwa 2022 i odprawa przedstartowa. 

10.30 – 11.10  Starty wszystkich , TF     (przybliżony limit:  60 + 20) 

12.00 – 13.00  powrót z trasy  kat. TT,         (przybliżony limit:  90 + 30 ) 

12.30 – 13.40  powrót z trasy  kat. TU, TZ   (przybliżony limit: 120 + 30)  
8. Zgłoszenia i wpisowe:  

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, miejscowość, organizacja, kategoria startowa)  

należy dokonać  do dnia  11.01.2023 (środa) poprzez formularz zgłoszeniowy  na stronie www.skarmat.pl 

 lub  wysłać na adres: klubinoskarmat@gmail.com  

Wpisowe w wysokości:   TF – 4,0 / TP – 6.0 zł / TT - 6.0 zł / TU - 6.0 zł /TZ - 6.0 zł  

Wpisowe dla osób wcześniej nie zgłoszonych  będzie podwyższone  o  2  zł  bez gwarancji otrzymania  
              wszystkich świadczeń. Impreza  odbywa się na zasadzie samoorganizacji, wpisowe pokrywa koszty jej przygotowania.  

9. Świadczenia :  

Mapa, słodka przekąska i herbata  po trasie, okolicznościowa pieczątka, potwierdzenie punktów  na OTP i OInO. 

10. Uwagi ko ńcowe: 

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 

- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w  MnO  za rok 2022,  

- uczestnicy   startują  na  własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie, 

- osobom zgłoszonym, ale nieobecnym nie przysługują świadczenia ani zwrot  wpisowego,  

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby  trzecie, 

- uczestnicy, zgłaszający się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji wyrażają zgodę na   publikowanie  
  ich   wizerunku oraz imienia i nazwiska   w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych. 


