
XXIV Impreza na Orientację

PTSM Zgorzelec
Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec

III runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2021

Zgorzelec, 25 września 2021 r.

Termin i miejsce zawodów - 25 września 2021 r. – Zgorzelec

Organizator - Oddział Międzyszkolny PTSM w Zgorzelcu

Impreza dofinansowana ze środków: 

- Gminy Miejskiej Zgorzelec

- Gminy Zgorzelec

Zespół Głównych Organizatorów

Kierownik Zawodów: Urszula Białach, z-ca Tadeusz Prawelski, 

współpraca: Jacek Warchoł, Karolina Plaugo-Rachańska

Sędzia Główny:  Wojciech Mikołajczyk  Sędzia pomocniczy: Adam Rodziewicz

Budowa Tras: Wojciech Mikołajczyk,  Jacek Warchoł

Cel imprezy

· Upowszechnianie turystycznych marszów na orientację 

· Rozegranie III rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO

· Promocja walorów krajoznawczych Ziemi Zgorzeleckiej



Forma, etapy i kategorie

TZ zaawansowani – wiek dowolny  (2 etapy dzienne)

TU średniozaawansowani- wiek dowolny  (2 etapy dzienne)

TP - dla początkujących (2 etapy dzienne,  wiek i ilość osób w zespole dowolna)

Uczestnicy powyższych tras bedą klasyfikowani w kat. TS Pucharu DlnŚl wg jego regulaminu.

TJ - urodzeni w 2001- 2004 r.  (2 etapy dzienne)

TM - urodzeni w 2005– 2007 r. (2 etapy dzienne)

TD - urodzeni w 2008 r. i później (2 etapy dzienne)

W kat. TZ, TU, TJ i TM startują zespoły 1 lub 2-osobowe, a w kat. TD zespoły 1 lub 2 lub 3- osobowe. 

Mapa i teren

Mapy nietypowe, kolorowe, w zależności od kategorii odpowiednio przekształcone lub pozbawione niektórych
elementów. Miejscowo unacześnione. 

Baza imprezy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. ul. Francuska 6 

Program imprezy  -  25.09.21 - sobota

od godz. 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy, wydawanie materiałów startowych bez 
możliwości dodatkowych zgłoszeń

9.00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

9.45– start – godz.”0” we wszystkich kategoriach

ok. 13.30 - 15.00 – obiad w bazie imprezy

ok. 17.30 – zakończenie zawodów

Świadczenia

Poczęstunek międzyetapowy na mecie I etapu oraz ciepły posiłek w bazie imprezy po zawodach

· Znaczek okolicznościowy 

· Komplet materiałów startowych

· Dyplomy i nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach

· Puchar dla klubu, którego zawodnicy osiągną najwyższą łączną punktację do Pucharu Dolnego Śląska w 
MnO podczas tej imprezy

· Protokół dla każdej zgłoszonej jednostki/klubu

Punkty do O InO (2 x 2 pkt. kat. TS, TJ, TM , TD i TP)

Zgłoszenia 

Do dnia 20 września 2021 r. (termin otrzymania zgłoszenia, a nie wysłania) na adres Urszula Białach 

 e-mail: ubialach@wp.pl z podaniem ilości osób i zespołów w poszczególnych kategoriach.



Wpisowe

Kategorie TZ, TU, TJ Kategoria TM, TD Kategoria TP

25,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Członkowie PTSM po okazaniu legitymacji PTSM z aktualnym znaczkiem uzyskują ulgę w wysokości 5 zł od 
kwoty wpisowego. Wpisowe będzie można wpłacić w bazie zawodów. Zwolnieni z wpisowego: kategoria TS: 
Krzysztof Miaśkiewicz 

Wyżywienie

W ramach  wpisowego  organizatorzy  zabezpieczają  posiłek  międzyetapowy na  mecie  etapu  I  oraz  ciepły
posiłek w bazie imprezy po zawodach.

Postanowienia końcowe

Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie stosować się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
(MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl) oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez 
w czasie pandemii koronawirusa.

W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu. 

· Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK

· Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, niniejszego regulaminu oraz poleceń 
organizatorów.

· Osobom zgłoszonym a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.

· Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

· Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

· Za rzeczy skradzione lub zagubione w czasie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

· Osoby niepełnoletnie zostaną przyjęte na zawody jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie grup 
min. 10 osobowych nie płacą wpisowego.
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