Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie zaprasza na
Wiosenne Drużynowe Marsze na Orientację

** Hermanowa 2011**
Regulamin zawodów:
1. Termin: 8 maja 2011 r. ( niedziela )
2. Dojazd: autokarem z Dworca Głównego PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera)
stanowisko „M” o godz. 8.30.
Baza zawodów: Szkoła Podstawowa w Hermanowej.
Formy zawodów: dzienne, drużynowe, turystyczne
3. Kategorie:
TD - dla szkół podstawowych
TM - dla szkół gimnazjalnych
TJ
- dla pozostałych uczestników
TR - trasa rodzinna (rodzice z dziećmi)
4. Drużyny: 2 - osobowe we wszystkich kategoriach (w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się możliwość startu w drużynie większej liczby osób - dotyczy zwłaszcza
kategorii TR lub pojedynczo w kategorii TJ);
5. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie min. jednego kompasu (busoli) na drużynę
6. Mapy: w skali 1:10.000 ;
7. Teren: otwarty, zalesiony, rzeźba zróżnicowana;
8. Długość tras dla poszczególnych kategorii będą dostosowane do wieku uczestników
i podane na starcie.
9. Start: o godz. 10.00
10. Zgłoszenia: w biurze Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2 ( II piętro )
tel. 17 85 367 55 do dnia 5.05.2011 r. ( czwartek ) wraz z wpisowym w wysokości:
 18 zł od osoby - członkowie PTTK
 20 zł od osoby - kandydaci na członków PTTK
11. Świadczenia organizatorów:
 nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii TD i TM oraz I i II miejsca
w kategorii TJ i I miejsca w kategorii TR
 ubezpieczenie NNW dla członków PTTK
 mapa i materiały startowe
 2 punkty do odznaki InO
 kiełbasa na ognisko
 przejazd autokarem w obie strony
12. Postanowienia ogólne:
zasady punktacji, informacje o trasach, losowanie kolejności startu odbędzie się na
odprawie przed startem
informacje o wynikach, nagrody dla zwycięzców i mapy będzie można uzyskać
20 maja 2011 r. w biurze ZO PTTK
każda drużyna powinna posiadać kompas ( busolę ), zegarek, przybory do pracy na
mapie, dowody tożsamości, odpowiedni ubiór ( dwie pary butów )
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów
impreza odbędzie się bez względu na pogodę
interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy

