
     Rajd na Orientacj ę
               WIOSENNE`18
    Puchar Starogardzki Imprez na Orientację

1. Data i miejsce: 10.03.2018. Dąbrówka (Gmina Starogard Gdański)
2. Organizator:   Kociewski Klub Turystyczny
3. Współorganizacja:  Gmina Starogard Gdański, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
4. Start zawodów:  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (współrzędne startu: 53.908540, 18.528672)
5. Forma:  Turystyczny rajd na orientację.
6. Kategorie tras:

 kat. początkujących-familijna     zespoły 1-5 osób  ( ok.6 km, bez ograniczeń wiekowych)
  wliczana do: Pucharu Starogardzkiego InO

 kat. początkujących-dziecięca    zespoły 1-5 osób  ( ok.6 km, urodzeni w latach 2002 i młodsi)
  wliczana do: Pucharu Starogardzkiego InO

 kat. młodzieżowa *     zespoły 1-5 osób  ( ok.7 km, urodzeni w latach 1999-2001)
     wliczana do: Pucharu Starogardzkiego InO

 kat. zaawansowanych      zespoły 1-3 osób  ( ok.9km, bez ograniczeń wiekowych)
        wliczana do: Pucharu Starogardzkiego InO

* - Na życzenie jest możliwość startowania w drużynach innych niż przewidziane w regulaminie.
    Drużyny pozaregulaminowe klasyfikowane są w drugiej kolejności.

Do Pucharu Starogardzkiego InO liczone starty:  wg wieku uczestnika

7. Zgłoszenia: na adres: mieszko1313@op.pl,    lub sms`em na tel: 506-90-80-42
 zawierające: 1. imię nazwisko, 2. miejscowość, 3. kategoria,

8. Opłata wpisowa:  (płatna na starcie)
10 zł / osoba - mieszkańcy Dąbrówki zgłoszeni do 09.03.2018 do g.13:00

- przybywających rowerem  zgłoszeni do 09.03.2018 do g.13:00
20zł / rodzina - rodziny zgłoszone do 09.03.2018 do g.13:00

  opłata za 3 i więcej osób z jednej rodziny startujący w jednej drużynie
13 zł / osoba - zgłoszeni do  09.03.2018 do g.13:00
15 zł / osoba - zgłoszeni w bazie

9. Świadczenia:
- mapa dla uczestników zgłoszonych w terminie (zgłoszeni po terminie: 1 drużyna = 1 mapa)
- coś na ząb na mecie
- dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy dla zwycięzców
- zniżka na menu w naleśnikarni

10. Ramowy program imprezy:
  09:30 – 10:05 zapisy uczestników

10:10 odprawa startowa
   od 10:30 starty

15:00 zakończenie
11. Skrócone zasady rozgrywania:

- potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny) +100pkt - brak potwierdzenia właściwego PK  0pkt
- potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)              +60pkt - wykonanie zadania dodatkowego      +80pkt
- potwierdzenie PK z LOP, obs. lub zadania lok.   +80pkt - zły opis lub brak opisu -50pkt
- potwierdzenia PS z LOP, obs. lub zadania lok.     +50pkt   - punkt mylny uznaje się w ciągu poprawek PK
Nie obowiązuje par. V.5. Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK
W przypadku BPK punkt zostaje anulowany na trasie. W pozostałym zakresie będą obowiązywały „Zasady
punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.

12. Postanowienia ko ńcowe:
- za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich oraz rzeczy zaginione organizator nie odpowiada,
- organizator zastrzega przesunięcie uczestników zgłoszonych na miejscu na trasy z wolnymi miejscami,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawody odbędą się bez względu na pogodę.
INFO:  https://web.facebook.com/Kociewskiklubturystyczny


