Regulamin

Ogólnopolskich
XI Otwartych Mistrzostw Kolbuszowej
w Marszach na Orientację
„Do Źródeł Nilu” 2013
I Runda Pucharu Podkarpacia w MnO
1. Termin i miejsce:
2. Organizatorzy:
3. Współorganizatorzy:
4. Sponsorzy:
5. Cel imprezy:

12 - 14 kwietnia 2013 r., Kolbuszowa, Zespół Szkół nr 2, ul Obrońców Pokoju 46.
Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”, Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej,
Urząd Miejski w Kolbuszowej
będą (jak zawsze),
- upowszechnienie idei turystycznych imprez na orientacje (InO) wśród społeczności Kolbuszowej i okolic,
- spotkanie sympatyków imprez na orientacje, wspólna zabawa, współzawodnictwo,
wymiana zdobytych doświadczeń związanych z InO,
- poznanie walorów krajoznawczych i turystycznych Kolbuszowej i okolic,
- integracja środowiska związanego z imprezami na orientacje,

6. Forma i kategorie:
kategoria TD – dziecięca (osoby urodzone w 2000 roku i później) – 2 etapy dzienne w zespołach dwuosobowych
kategoria TM – młodzieżowa (osoby urodzone w latach 1997 – 1999) – 4 etapy (2 nocne i 2 dzienne) w zespołach
dwuosobowych,
kategoria TJ – juniorzy (osoby urodzone w latach 1994 – 1996) – 4 etapy (2 nocne i 2 dzienne) w zespołach dwuosobowych
kategoria TS – seniorzy (osoby urodzone w roku 1993 i wcześniej) – 4 etapy (2 nocne i 2 dzienne) w zespołach jedno lub
dwuosobowych
7. Teren i mapy:
teren urozmaicony pod względem podłoża (miejscami podmokły, niewielkie pagórki), ogólnie płaski.
Mapy częściowo aktualizowane w różnych skalach, typowe i nietypowe
8. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie na załączonym na stronie www.salamandra.turystyka.pl formularzu do dnia 8 kwietnia 2013 r. na adres:
Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa lub poczta elektroniczna:
salamandra.kolbuszowa@gmail.com
- wpisowe: kat. TM, TJ i TS – 30zł, kat. TD – 10zł, po terminie wpisowe wzrasta o 10 zł.
- wpisowe prosimy wpłacać na konto: Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 46,
BOŚ S.A. nr 71 1540 1131 3113 6208 6424 0001 z dopiskiem „Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO 2013”,
- młodzież szkolna (także pełnoletnia) uczestniczy w imprezie pod opieka opiekuna-nauczyciela (opiekun bezpłatnie),
- zniżka 50% dla zwycięzców X Mistrzostw Kolbuszowej w MnO 2012 r. (Andrzej Kusiak, Michał Grześkiewicz, Jagoda Dolecka,
Adam Steciuk, Tomasz Bilik, Benedykt Błędniak, Jakub Salach.
9. Świadczenia:
- komplet map dla każdego zespołu,
- nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespołów w każdej kategorii,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacje (4 x 3 pkt. TS,TJ,TM, 2x3 pkt. TD; po 1 pkt. za MiniInO i InOPuzzle),
- nocleg w warunkach turystycznych (sala lekcyjna lub gimnastyczna - prosimy o zabranie karimaty, śpiworu i miękkiego obuwia
zamiennego),
- drożdżówka lub batonik między etapami dziennymi, dostęp do wrzątku w bazie, obiad (w sobotę), być może coś ciepłego na
etapach nocnych.
10. Ramowy program Mistrzostw (może ulec zmianie!):
12 kwietnia (piątek):
od 17.00 – działalność sekretariatu, początek meldowania zespołów startujących, otwarcie bazy,
19.00 – oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw
20.00-.... – 1 i 2 etap (nocne) + MiniInO dla TD,
13 kwietnia (sobota):
7.00-8.00 – praca sekretariatu,
10.00-16.00 – 3 i 4 etap (dzienne) + kat. TD,
16.00-18.30 – przerwa na obiad, InOPuzzle
19.00-22.30 – MiniInO krajoznawcze,
23.00 – odpoczynek i czekanie na wyniki...
14 kwietnia (niedziela):
6.00-6.30 – przyjmowanie ewentualnych reklamacji, praca sekretariatu,
7.30 – wywieszenie ostatecznych wyników
8.00 – uroczyste zakończenie Mistrzostw oraz rozdanie dyplomów i nagród
(dla obecnych na zakończeniu).
10.00 – ostateczne zamkniecie bazy
11. Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
- każda drużyna powinna mieć apteczkę, - uczestnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
- uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz karty turysty zostaną zdyskwalifikowane.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
ZAPRASZAMY !!!

