MARSZE NA ORIENTACJĘ
„LECĄ BOCIANY”

Radogoszcz - 12 kwietnia 2008 r.

TERMIN I MIEJSCE
12 kwietnia 2008 r. – okolice Radogoszczy
ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa w Radogoszczy
Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
WSPÓŁORGANIZATORZY
Oddział Miejski PTSM w Lubaniu
Urząd Gminy Lubań
Pracownia Ceramiczna " Chata za wsią " - Agnieszka Marcinkowska Radogoszcz 40

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik imprezy – Waldemar Rink
Sędzia Główny – Tadeusz Sławiński ( PInO nr 552 )
Kierownik bazy – Krzysztof Sudomlak
Budowa tras – Tadeusz Sławiński ( PInO nr 552 )
CEL IMPREZY
• upowszechnianie turystycznych marszy na orientację
• prezentacja walorów krajoznawczych Gminy Lubań
• kształtowanie zdrowego stylu życia
FORMA, ETAPY, KATEGORIE
TP (początkujący) – 2 etapy dzienne
TZ (zaawansowani) – 2 etapy dzienne
W kat. TP obowiązują zespoły 2 lub 3 – osobowe
W kat. TZ obowiązują zespoły 1 lub 2 – osobowe
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie
MAPY I TEREN
Mapy nietypowe, czarno – białe, unacześnione w okolicach PK
Teren o zróżnicowanej przebieżności i nieznacznych przewyższeniach

BAZA IMPREZY
Szkoła Podstawowa w Radogoszczy k/Lubania (przy drodze wojewódzkiej
nr 357)
ZGŁOSZENIA
Do Sędziego Głównego telefonicznie 607811838 lub pocztą internetową
tedi.slawny@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia
2008r
z podaniem ilości osób w poszczególnych kategoriach
WPISOWE
Przyjmowane będzie w bazie imprezy do godziny 9.00
Kategoria
TP
TZ

czł. PTTK, PTSM
3 zł
4 zł

Pozostali
4 zł
5 zł

ŚWIADCZENIA
1) Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Posiłek międzyetapowy + gorąca herbata na mecie
4) Punkty do OinO (2x2 pkt.)
5) Dyplomy i nagrody dla najlepszych
6) Protokół z imprezy dla wszystkich zgłoszonych jednostek
7) Transport w teren zawodów
PROGRAM IMPREZY
12 kwietnia 2008 r. ( sobota )
do 9.00 – przyjmowanie wpisowego i wydawanie materiałów startowych
9.30– otwarcie imprezy
10.00 – wyjazd w teren zawodów
15.30 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii
16.30 – ogłoszenie wyników wstępnych, protesty, odwołania
17.00 – ogłoszenie wyników oficjalnych oraz wręczenie dyplomów i
nagród

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
• Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• Osoby niepełnoletnie bez opieki pełnoletniego opiekuna nie będą
przyjęte na imprezę
• Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie
Regulaminu Imprezy oraz poleceń organizatorów
• Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do
organizatorów
• Dodatkowe informacje:
Tadeusz Sławiński
kom. 607 811 838
e-mail tedi.slawny@gmail.com

