
     01-02 grudnia 2017r. – Świeradów-Zdrój i okolice

 Świetlica Środowiskowa „UL” 

 Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju
 Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju
 SKKT PTTK „Świeradowskie Orły” w Świeradowie-

Zdroju

Kierownik Imprezy: *  Teresa Fierkowicz  
Sędzia Główny: *  Wojciech Król  (PINO) 
Budowa tras: 
TO, TM; TD,               * Paweł Idzik  ( PINO) 

                                  Adam Palbow  (PINO) 
Grupa Członków SKKT „ Świeradowskie Orły” 

 upowszechnianie turystycznych marszów na orientację,
 prezentacja  walorów  krajoznawczych  Świeradowa-

Zdroju i okolic.

Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 
Dojazd własnym transportem.
Parking dla autobusów na ul. Stefana Wyszyńskiego

TO - Otwarta  (bez limitu wiekowego) 
TM – urodzeni w latach 2001 – 2003r. 
TD – urodzeni w latach 2004 i później

(dla powyższych kategorii 2 etapy dzienne i 1 nocny) 
W kategorii TM i TD obowiązują zespoły 2 osobowe.
W  trakcie  Imprezy  składy  zespołów  nie  mogą  ulec
zmianie.  Zawody  mają  charakter  rekreacyjny,  wszelkie
uwagi  nawiązujące  do  zaciętej  rywalizacji  są  zbędne.
Jeżeli  ktoś  uważa  inaczej  to  niech  zastanowi  się  nad
zgłoszeniem.

 mapy  czarno-białe,  kolorowe,  nietypowe  w  różnych
skalach, częściowo aktualizowane,

 teren  o  zmiennej  przebieżności,  podmokły  ze
znacznymi przewyższeniami.

28 listopada 2017r.  (wtorek )
godz. 22.00 –  bezwzględne zamknięcie listy zgłoszeń

 29-30 listopada  2017r. (środa -czwartek)

Przygotowanie materiałów i list startowych

01 grudnia  2017r. (piątek )
Od godz. 18.00 - Przyjmowanie uczestników w bazie dla 
Kat. TO i TN 
18.30 - Otwarcie zawodów kat. TO,  TN i odprawa 
techniczna 
19.00 Start do etapu nocnego TN , TO 
Ok. 22.00 Zakończenie etapów Nocnych      

02 grudnia  2017r. (sobota )

8.00 – 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,
wydawanie materiałów startowych i świadczeń (bez
możliwości  wprowadzenia  zmian  i  dodatkowych
zgłoszeń)

9.00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
9.15 – start etapów dziennych,
14.00-14.30 – powrót uczestników z etapów dziennych
Ok. godz. 16.00 – uroczyste zakończenie imprezy

 komplet materiałów startowych,
 poczęstunek międzyetapowy, 
 dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii,
 nagrody za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii,
 punkty do OInO:  3 x 2 pkt., dla kat. TO  

oraz 2 x 2 pkt., dla kat. TM , TD oraz  1 x 2pkt TN 
 weryfikacja odznak InO
 inne  atrakcje  -  niespodzianki   dziś  znane  tylko

organizatorom.

Należy przesłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym
terminie 28 listopada 2017 r. na adres:

e-mail: teresa.fierkowicz@amorki.pl
lub telefonicznie na nr tel. 665 733 443

Noclegi należy załatwiać we własnym zakresie

TERMIN  I  MIEJSCE  IMPREZY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

CEL  IMPREZY

BAZA  IMPREZY

FORMA,  ETAPY,  KATEGORIE

MAPA  I  TEREN

PROGRAM  IMPREZY

ŚWIADCZENIA

ZGŁOSZENIA

mailto:teresa.fierkowicz@amorki.pl


Według  Zasad  Punktacji  i  Współzawodnictwa  w
Turystycznych Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z
dnia 04.02.2006r., z późniejszymi poprawkami

 impreza  odbędzie  się  bez  względu  na  warunki
atmosferyczne;

 wszystkich  uczestników  imprezy  obowiązuje
przestrzeganie  Karty  Turysty,  Regulaminu  Imprezy
oraz poleceń organizatorów;

 za rzeczy zagubione w trakcie Imprezy organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności;

 osoby  niepełnoletnie  bez  pełnoletniego  opiekuna  nie
będą przyjmowane na imprezę;

 Przestrzeganie  zasad  czystej  rywalizacji,  m.in.:
używanie  wyłącznie  map  dostarczonych  przez
organizatorów,  wyłączenie  na  czas  etapów telefonów
komórkowych  i  innych  środków  łączności,
przestrzeganie  prawa  nienaruszalności  punktu
kontrolnego  (zmiana  ustawienia  bądź  niszczenie  PK,
zrywanie i  łamani kredek),  nie  używanie przyrządów
do nawigacji (GPS);

 interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie
do organizatorów Imprezy;

 dodatkowe informacje:
Teresa Fierkowicz - tel. kom. 665 733 443 

Świetlica Środowiskowa „UL” 
oraz

Miejski Zespół Szkół 
w Świeradowie-Zdroju 

ZAPRASZAJĄ   NA

X  MIKOŁAJKOWĄ 
IMPREZĘ NA ORIENTACJĘ

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
01-02 grudnia 2017r.

PUNKTACJA,  KLASYFIKACJA  I  OBLICZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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