
Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu

                                                                      

Zaprasza na:

 II LWÓWECKIE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
I Runda Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2021 r.

                                      

                                                       NIWNICE , 17 KWIETNIA 2021 r.



REGULAMIN
Organizator:

Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu

Współorganizatorzy:

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl.
Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację

Zespół głównych organizatorów:

Kierownik imprezy –  Honorata Król
Sędzia główny – Wojciech Król
Budowa tras –  Paweł Idzik, Tadeusz Sławiński
Sędzia pomocniczy – Tadeusz Sławiński

Cele imprezy:

 upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
 kształtowanie zdrowego stylu życia
 prezentacja walorów krajoznawczych gminy Lwówek Śl.
 rozegranie pierwszej rundy Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2021

Etapy i kategorie:

TZ – Trasa trudna, dla doświadczonych zawodników, zespoły do 3 osób
TU – Trasa średnio trudna, dla osób mających trochę doświadczenia w orientacji terenowej, zespoły j.w.
TT – Trasa średnio łatwa, dla osób z niewielkim doświadczeniem w orientacji terenowej, zespoły j.w.
TP – Trasa dla początkujących, zaliczana do klasyfikacji Pucharu Dln. Śl. w MnO w kat. TS, zesp. do 5 os.

Do klasyfikacji Pucharu Dln. Śl. w MnO będą zaliczane osoby/zespoły, które spełniają warunki wiekowe:
TS – na trasie TZ i TU, urodzeni w 2000 r. i wcześniej, zespoły 1-2 osobowe
TJ – na trasie TU, urodzeni w latach 2001 – 2004, zespoły j.w.
TM – na trasie TT, urodzeni w latach 2005 – 2007, zespoły j.w.
TD – na trasie TT, urodzeni w 2008 r. i później, zespoły 1-3 osobowe

We wszystkich kategoriach będą po 2 etapy dzienne

Mapy i teren:

Mapy kolorowe i czarno-białe, miejscami aktualizowane. Teren podgórski o zmiennej przebieżności. Skala 
trudności etapów oraz pokonywanego terenu uzależniona jest od kategorii.

Baza imprezy:

Bazą imprezy będzie skraj lasu w Niwnicach - Osiedlu Robotniczym (51.1346, 15.5097), gdzie nastąpi 
wydanie świadczeń. Po wydaniu świadczeń nastąpi start. 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia z podaniem  danych:  imię nazwisko, rok urodzenia, kategoria, łączna kwota wpisowego oraz 
dane  opiekuna  osób  niepełnoletnich  należy  przesłać  do  13  kwietnia  2021  r.  godz.  20.00  pocztą 
elektroniczną  na adres:

 krol_wojtek@wp.pl    tel. 734412310

mailto:krol_wojtek@wp.pl


Wpisowe:

Wszystkie kategorie – 17zł
Wpisowe będzie przyjmowane w bazie imprezy. Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty, włożenie jej 
do koperty i przekazanie przy zgłoszeniu. Chcemy uniknąć wydawania reszty  i większego skupiska ludzi. 

UWAGA!!! Ze względów organizacyjnych 13 kwietnia  2021 r. o 20.00 nastąpi definitywne zamknięcie 
przyjmowania  zgłoszeń.

Dodatkowe zgłoszenia będą  możliwe jedynie w przypadku rezygnacji ze startu innych zgłoszonych w 
terminie uczestników.

Program imprezy:

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ NIE PRZEWIDUJE SIĘ OFICJALNEGO 
ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW, ODPRAWY TECHNICZNEJ I UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA 

ZAWODÓW

13 kwietnia 2021 r.  (wtorek)
20.00 – definitywne zakończenie przyjmowania zgłoszeń.
14-16 kwietnia 2021 r. (środa-piątek)
przygotowanie map, materiałów, list startowych oraz tras.
16 kwietnia (piątek) do godz. 20.00 – opublikowanie na fb i stronie DKInO list startowych wszystkich tras.
17 kwietnia 2021 r. (sobota)
Od 9.00  – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych i świadczeń bez 
możliwości  wprowadzania  zmian.  Wraz  ze  materiałami  zostaną  wręczone   dyplomy  i  puchary 
podsumowania Pucharu Dln. Śl. w MnO za rok 2020. 
9.15 –  Start do etapów. 
do 15.30 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii.
18 kwietnia 2021 r.(niedziela)
do 12.00 – ogłoszenie wyników na fb i stronie DKInO.

Świadczenia:

1 )Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Poczęstunek między etapami dziennymi
4) Punkty do OInO: 2x2pkt.
5) Dyplomy i nagrody dla najlepszych, a w kat. TP – dyplomy (wszystkie nagrody wyślemy pocztą lub po    
uzgodnieniu przekażemy w innym terminie) 
6)  Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)

Ubezpieczenie:

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!
  
                                 INFORMACYJE ORGANIZACYJNE – COVID 
Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej ani zamknięcia imprezy. W strefie bazy 
należy  zachować  wzajemny  dystans  min  1,5  m  (nie  dotyczy  członków  jednego  zespołu).  Prosimy 
przyjeżdżać  max. 15 min. przed swoją minutą startową aby odebrać materiały i po chwili podchodzić po 
mapę. Najpóźniej  wieczorem przed zawodami zostanie opublikowana lista startowa dla wszystkich tras. 
Obowiązuje nakaz noszenia maseczek, w bazie jak i w strefach wspólnych. W przypadku jakichkolwiek 
objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.



W  czasie  całej  imprezy  obowiązuje  zachowanie  dystansu  społecznego.  Kontakt  z  innymi  zespołami 
dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia 
lub  życia  drugiej  osoby,  wskazanie  drogi  na  metę.  Przy potwierdzaniu  punktów kontrolnych  na  karcie 
startowej  zaleca  się  nie  dotykanie  kredki  ręką  bez  zabezpieczenia  jej  rękawiczką  lub  jakimkolwiek 
skrawkiem materiału (chusta, szalik, rękaw, itp.).
W  razie  niemożności  przeprowadzenia  zawodów,  np.  z  powodu  ogłoszenia  zakazu 
wstępu do lasów, przemieszczania się lub innych obostrzeń, impreza zostanie odwołana!

Postanowienia końcowe

 Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami Regulaminu Pucharu 
Dolnego Śląska w MnO.

 Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Imprezy, 
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska oraz poleceń organizatorów.

 Osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie będą przyjęte na imprezę.
 Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

ZAPRASZAMY 

Organizatorzy


