SZKOLNY KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY

Zespół Szkół Publicznych nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
w Ustrzykach Dolnych
VI BIESZCZADZKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
BIESY I CZADY
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
Runda Pucharu Polski w kategorii TM

REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny oraz Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działające przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (13) 461-16-05, e-mail: skkt@poczta.onet.pl.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Oddział Bieszczadzki PTTK w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół w Lutowiskach.
CEL:
- upowszechnienie turystycznych imprez na orientację – marsze na orientację,
- rozwijanie umiejętności orientowania się w nieznanym terenie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- czynny wypoczynek uczestników,
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej na otaczający nas świat,
- poznanie środowiska geograficznego okolic Czarnej położonej u wrót Bieszczadów,
- promocja regionu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów,
- zdobywanie odznaki Imprez na Orientację.
RANGA ZAWODÓW:
Zawody o randze ogólnopolskiej (3 pkt do OInO za etap) a w kategorii TM zawody o randze Pucharu
Polski (4 pkt do OInO za etap).
TERMIN:
17-19 października 2014 r. (piątek – niedziela)
BAZA:
Schronisko PTSM w Lutowiskach oraz Zespół Szkół w Lutowiskach.
KATEGORIA I FORMA:
TD (ur. w 2001 r. i później) – zespoły 2-osobowe,
TM (ur. w latach 1998-2000) – zespoły 2-osobowe,
TJ (ur. w latach 1995-97) – start indywidualny lub zespoły 2-osobowe,
TS (ur. w roku 1994 i wcześniej) – start indywidualny lub zespoły 2-osobowe,
Łącznie 4 etapów marszów na orientację (dwa etapy dzienne i dwa etapy nocne) + imprezy towarzyszące (4 × 3 pkt. = 12 pkt., a w kategorii TM 4 × 4 pkt. = 16 pkt. do OInO).

TEREN:
Zróżnicowany pod względem przebieżności o deniwelacjach dochodzących do około 150 m i zróżnicowanej drożni.
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
17 października (PIĄTEK):
- godz. 1700 – 1800 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników w bazie zawodów,
- godz. 1830 – uroczyste rozpoczęcie zawodów,
- godz. 1930 – 2200 – udział w I etapie marszów na orientację (etap nocny),
18 października (SOBOTA):
- godz. 930 – 1600 – udział w II i III etapie marszów na orientację (etapy dzienne),
- godz. 2000 – 2230 – udział w IV etapie marszów na orientację (etap nocny),
19 października (NIEDZIELA):
- godz. 930 – 1030 – zakończenie i podsumowanie „VI Bieszczadzkich Marszów na Orientację BIESY i CZADY”,
- godz. 1100 – 1130 – wykwaterowanie i opuszczenie bazy zawodów.
ŚWIADCZENIA:
- nocleg w warunkach turystycznych w schronisku młodzieżowym oraz w salach lekcyjnych (należy
posiadać karimaty i śpiwory),
- obiad w sobotę po III etapie marszów,
- dostęp do kuchni turystycznej,
- dostęp do ciepłej wody, prysznica,
- materiały z zawodów – komplet map dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację.
WPISOWE (w złotych):
Kategoria

TD

TM

TJ

TS

30,30,25,30,40,40,niezrzeszeni
30,35,45,45,osoby niekorzystające z noclegów i obiadu
10,15,15,15,Wpisowe wpłacone po terminie wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Bezpłatny udział w zawodach mają zwycięzcy poszczególnych kategorii podczas „IV Bieszczadzkich
Marszy na Orientację – BIESY i CZADY”: Iga Chmiel, Marta Gardian, Andrzej Kusiak Jakub Nieśpiał,
Klaudia Orłowska, Paulina Pańczyszyn, Adam Steciuk.
Warunkiem udziału w zawodach jest terminowe wpłacenie wpisowego odpowiedniej dla danej kategorii wysokości do dnia 10 października 2014 r. na konto Andrzej Rybski (PKO Inteligo 50 1020 5558
1111 1319 9390 0092 koniecznie z dopiskiem: „Biesy i Czady 2014”).
Zgłoszenia bez wpłaconego w terminie wpisowego nie będą honorowane.
Przodownicy InO

Członkowie PTTK i PTSM

WAŻNE:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać:
- ubiór turystyczny niekrępujący ruchów, nadający się do poruszania w lesie, przy każdych warunkach
pogodowych,
- kompas i latarkę (przynajmniej po jednym na zespół), kątomierz, linijkę, ołówek, strugaczkę,
- karimatę i śpiwór na nocleg w szkole oraz wszystkie potrzebne przybory toaletowe,
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- udział w zawodach jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu,
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty” oraz wszelkich poleceń organizatorów.

MAPY:
Czarno-białe i kolorowe, pełne i nietypowe, przekształcone, o różnych skalach. Odpowiednio dostosowane do kategorii startowej.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.skkt.pl (w dziale „Biesy i Czady”)
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. wyłącznie na adres:
skkt@poczta.onet.pl
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
NAGRODY:
- puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
- dyplomy i nagrody dla sześciu najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach,
- bezpłatny udział w kolejnej edycji „BIESÓW i CZADÓW” dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
- nagrody dla zwycięzców w imprezach towarzyszących,
- upominki od sponsorów,
- nagrody pocieszenia rozlosowywane wśród obecnych podczas zakończenia zawodów.
INFORMACJA O ZAWODACH:
Pełna bieżąca informacja o „VI Bieszczadzkich Marszach na Orientację BIESY i CZADY ‘2014” będzie
podawana na stronie: www.skkt.pl (w dziale: „Biesy i Czady”)
DOJAZD:
Z Ustrzyk Dolnych kierujemy się w stronę Ustrzyk Górnych, po 30 kilometrach dojeżdżamy do Lutowiska. Baza zawodów – Zespół Szkół w Lutowiskach znajduje się w dolnej części miejscowości, po
lewej stronie drogi.

