5. Cele Mistrzostw:
- upowszechnienie idei turystycznych imprez na
orientację (InO) jako doskonałej formy
niekonwencjonalnego wypoczynku wśród
społeczności Kolbuszowej i okolic,
- spotkanie sympatyków imprez na orientację,
wspólna zabawa, współzawodnictwo, wymiana
doświadczeń związanych z InO,
- poznanie walorów krajoznawczych
i turystycznych Kolbuszowej i okolic,
- integracja środowiska związanego z imprezami
na orientację,
- wyłonienie Mistrzów Kolbuszowej roku 2014
w marszach na orientację,
- rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych
zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki
kwalifikowanej i rekreacji,
- podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności
uczestników,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności
w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- przyznanie punktów do klasyfikacji Pucharu
Podkarpacia.
II Runda 5.Pucharu Podkarpacia w MnO 2014

REGULAMIN
1. Termin i miejsce:
11 - 13 kwietnia 2014 r. (piątek-niedziela),
Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 46.
2. Organizatorzy:
Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”,
Zespół Szkół nr 2 w Kolbuszowej.
3. Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Kolbuszowej.
4. Sponsorzy: będą (jak zawsze)...

6. Zespół Organizacyjny:
Kierownik: Paweł Michno.
Sędzia Główny: Mirosław Marek.
Sekretariat, obliczenia: Dorota Haptaś.
Budowa tras: Jakub Zieliński, Rafał Rzeszutek,
Rafał Mierzejewski, Dorota Haptaś
Mirosław Marek, Katarzyna Grabiec,
Karolina Faryniarz, Szymon Saj,
Katarzyna Maliborska.
Obsługa startu/mety: Katarzyna Marek,Kamil Ryło,
Jakub Trętowicz, Grzegorz Kornak.
7. Ramowy program Mistrzostw
(może ulec zmianie!):
11 kwietnia (piątek):
od godz. 17.00 otwarcie bazy, działalność
sekretariatu, początek meldowania
zespołów startujących,
19.00
oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw,
20.00-....
etapy nocne, MiniInO dla TD
(na terenie zamkniętym),

12 kwietnia (sobota):
7.00-8.00
praca sekretariatu,
10.00-16.00
etapy dzienne wszystkich kat.
17.00
obiad,
18.00-20.00
etap krajoznawczy,
20.00-22.00
etap nocny kat. TD, InOPuzzle,
22.30
odpoczynek i czekanie na wyniki...
13 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 zamknięcie bazy.
8. Punktacja i sędziowanie:
Punktacja prowadzona będzie według zasad
Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia
1 stycznia 2012 roku http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
9. Forma i kategorie:
- kategoria TD dziecięca (osoby urodzone
w 2001 roku i później) 4 etapy (dzień i noc)
w zespołach dwuosobowych,
- kategoria TM młodzieżowa (osoby urodzone
w latach 1998 - 2000) 4 etapy (2 nocne
i 2 dzienne) w zespołach dwuosobowych,
- kategoria TJ juniorzy (osoby urodzone
w latach 1995 - 1997) 4 etapy (2 nocne
i 2 dzienne) w zespołach 2-osobowych,
- kategoria TS seniorzy (osoby urodzone
w roku 1994 i wcześniej) 4 etapy (2 nocne
i 2 dzienne) w zespołach 1- lub 2-osobowych,
- kategoria TF rodzinna (bez ograniczeń
wiekowych) 2 etapy dzienne, w zespołach 2-5
osobowych.
UWAGA - W przypadku nie zgłoszenia się w
terminie minimum 5 zespołów w danej kategorii
zostanie ona połączona z inną z zachowaniem
oddzielnej klasyfikacji.

10. Teren i mapy:
- teren urozmaicony pod względem podłoża
(miejscami podmokły, niewielkie pagórki),
ogólnie płaski. Mapy częściowo aktualizowane
w różnych skalach, typowe i nietypowe.
11. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie na załączonym na stronie
www.salamandra.turystyka.pl formularzu do dnia
4 kwietnia 2014 r. na adres poczty
elektronicznej:
Salamandra.kolbuszowa@gmail.com
lub tradycyjnie: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła
II, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa.
Zgłoszenie uważa się za dokonane po
przesłaniu w terminie maila oraz po wpłynięciu
wpisowego. Zgłoszenie powinno zawierać: imię,
nazwisko, rok urodzenia, adres, kategorię,
nr legitymacji PTTK i ewentualnie nr legit. PInO.
- wpisowe: kat. TM, TJ i TS: 40zł, kat. TD: 20zł,
kat.TF: 10zł, zniżka dla członków PTTK
i uczniów ZS nr 2 w Kolbuszowej: 5zł, wpłata po
terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i
wzrasta o 10 zł.
- wpisowe prosimy wpłacać na konto:
INTELIGO: 08 1020 5558 0000 8002 3040 0383
z dopiskiem „Mistrzostwa 2014” oraz
nazwiskami osób, za które przekazujemy
opłatę!!!,
- młodzież szkolna (także pełnoletnia)
uczestniczy w imprezie pod opieką opiekunanauczyciela,
- pełnoletni opiekunowie grup szkolnych
liczących przynajmniej 6 osób (dot. kat. TJ, TM,
TD) są zwolnieni z opłat,
- zniżka 50% dla zwycięzców XI Mistrzostw
Kolbuszowej w MnO 2013 r. (Andrzej Kusiak,
Łukasz Motylski, Klaudia Gilarska, Michał Obara,
Alicja Sitko, Martyna Grabiec, Katarzyna
Dudzińska, Eliza Turek).
Mistrzostwa odbywają się na zasadzie
samoorganizacji, a uczestnicy wpłacają wpisowe
jedynie na pokrycie kosztów.
Zniżki nie sumują się!

12. Świadczenia:
- komplet map dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na
Orientacje (4 x 3 pkt. TS,TJ,TM,TD; 2x3 pkt. TF;
po 1 pkt. za MiniInO i InOPuzzle), weryfikacja
OInO,
- nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespołów
w kategoriach TS,TJ,TM,TD;
- odciski okolicznościowych pieczęci i/lub
naklejka,
- nocleg w warunkach turystycznych (sala
lekcyjna lub gimnastyczna - prosimy o zabranie
karimaty, śpiworu i miękkiego obuwia
zamiennego) - nie dotyczy kat. TF,
- drożdżówka lub batonik między etapami
dziennymi, dostęp do wrzątku w bazie, obiad
w sobotę (nie dotyczy kat. TF), być może coś
ciepłego na etapach nocnych,
- protokół z Mistrzostw w formie elektronicznej,
- inne nieujawnione.

13. Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na warunki
pogodowe,
- każda drużyna powinna mieć apteczkę,
- uczestnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie i startują na
własną odpowiedzialność,
- za rzeczy zagubione w trakcie imprezy
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,
- z uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci
prawo do odzyskania opłaty startowej i świadczeń,
- na terenie Bazy (placówka oświatowa)
obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania
alkoholu, środków odurzających oraz palenia
tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów
i wydalenia z Bazy,
- uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu,
- zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych
świadczeń,
- w sekretariacie Mistrzostw podczas zapisów
wymagane będą od uczestników dowody wpłaty
oraz przy zniżkach odpowiednie dokumenty
uprawniające do zniżki,
- osoby nie przestrzegające niniejszego
regulaminu oraz karty turysty zostaną
zdyskwalifikowane,
- protesty w formie pisemnej wraz z wadium
w wysokości 50 zł można składać na ręce
sędziego głównego zawodów od godz.6:00 do 6:30
w dniu 13.04.2014. W przypadku odrzucenia
protestu, wadium przepada na rzecz organizacji
imprezy,
- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak
i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- za rzeczy zgubione na terenie Bazy organizatorzy
nie ponosi odpowiedzialności,
- organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
wprowadzenia zmian w ramowym programie
imprezy,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatora.
ZAPRASZAMY !!!

