
Rajd na Or ien tac ję

'Grzybnia 19
Puchar Polski Młodzieży w Marszach na Orientację

Dark Chal lenge
OrientLiga Pomorska

Puchar Starogardzk i InO
Puchar Borów Tucholsk ich

               REGULAMIN       NIERTRAMWAJUJ

1. Termin i Miejsce
Impreza odbędzie się w dniach: 6-7 kwietnia 2019
Miejsce imprezy: Trzcińsk (Gmina Starogard Gdański, Kociewie)
Baza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku  (patrz → mapka)

współrzędne  � 54.046021,  18.531051

2. Organizator
Kociewski Klub Turystyczny (Starogard Gdański)
kontakt: mieszko1313@op.pl , tel: 506-90-80-42,  www: facebook.com/Kociewskiklubturystyczny

3. Współorganizacja
- Leśne chochliki
- Przyroda kociewska
- Księżyc w I kwadrze
- Gmina Starogard Gdański
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcińsku

4. Forma i Kategorie
Turystyczny rajd na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.

Kategoria Początkujących / Dziecięca (TP oraz TD)
Drużyny          1-4 osobowe
Klasyfikowane jako TD - dla urodzonych 2006 i młodsi
Klasyfikowane jako TP - dla pozostałych uczestników
Etapy 2 dzienne +  (dobrowolnie, zliczane 2 najlepsze)

Kategoria Średniozaawansowana / Młodzieżowa / Juniorów (TU, TM, TJ)
Drużyny          1-3 osobowe
Klasyfikowane jako TM - dla urodzonych 2003-2005
Klasyfikowane jako TJ  - dla urodzonych 1999-2002

Do PBT TJ lepiej punktowane są drużyny 1-2 osobowe
Klasyfikowane jako TU - dla pozostałych uczestników
Etapy 2 dzienne + 

Kategoria Seniorów (TS)
Drużyny         1-3 osobowe

Do PBT TS lepiej punktowane są drużyny 1-2 osobowe
Etapy 2 dzienne + 

Wszystkie etapy piesze – po ok.5km

Kategoria Rowerowa (TR)
Drużyny         1-3 osobowe.
Etapy 1 dzienny, 30km

Puchar Polski Młodzieży – kategorie TJ oraz TM
OrientLiga   – klasa: OL-10 (piesze), klasa: OL-25 (rowerowa)
Puchar Borów Tucholskich – zgodnie z regulaminem PBT
Puchar Starogardzki InO – wszystkie kategorie wg wieku
Dark Challenge – klasyfikacja z nocnego etapu

Ilość punktów do Odznaki InO  Ilość punktów do Odznaki OTP Ilość punktów do Odznaki KOT
TJ, TM 3 x 4 pkt  TD, TM, TJ, TS, TP, TU: 15pkt TR: 10pkt
TD, TS 3 x 3 pkt
TP, TU 3 x 1 pkt
TR 1 pkt
Maksymalna ilość punktów przy założeniu startu we wszystkich przewidzianych etapach



5. Dojazd
- z Gdańska i Starogardu Gd. linia PKS nr 400,
- rozkład: http://website.pks-starogard.pl/images/pliki/400lipiec.pdf

6. Zgłoszenia
- Zgłoszenia które nadejdą do 27.03.2019 mogą korzystać z niższego wpisowego i gwarancję świadczeń.
- Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
- Dopuszczalne jest uczestnictwo zgłoszone po ww. terminie, wiąże się z ryzykiem braku pełnych świadczeń.

na adres: mieszko1313@op.pl,    lub sms’em na tel: 506-90-80-42
zawierające: 1. imię i nazwisko,  2. miejscowość,  3. kategoria,  4.rok urodzenia

7. Opłata wpisowa
Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Kociewski Klub Turystyczny, 83-200 Starogard Gdański, ul. Południowa 60.
Numer konta:   Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim   86 8340 0001 2002 0002 2770 0001
z dopiskiem:  „GRZYBNIA’19 +  [imię i nazwisko + wybrana kategoria]”

Wysokość opłaty od osoby Opłacone do 27.03.2019 Opłacone do 03.04.2019 Opłacone od 04.04.2019

Kategorie piesze (etap I+II+III x 5km)

ur.1998 i wcześniej (TS,TU,TP) 40 pln 45 pln 50 pln

ur.1999 i później     (TD,TM,TJ) 30 pln 35 pln 40 pln

udział w pojedynczym etapie 20 pln 25 pln 30 pln

uczniowie PSP Trzcińsk 20 pln 25 pln 30 pln

Kategoria rowerowa (TR) (etap 1 x 30km)

ur.1998 i wcześniej 30 pln 35 pln 40 pln

ur.1999 i później 20 pln 25 pln 30 pln
dla TR udział w nocnym
pieszym etapie 10 pln 15 pln 20 pln

8. Ramowy Program Imprezy
06.04.2019 SOBOTA

09:00-10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:15 rozpoczęcie zawodów i odprawa techniczna tras dziennych
10:45 start interwałowy tras dziennych (w pierwszej kolejności wypuszczane trasy piesze)

 ok. 14:00 przerwa międzyetapowa
 ok. 18:00 zakończenie etapów dziennych

18:00-19:00 posiłek
19:00 ogłoszenie wyników i zakończenie tras rowerowych
21:00  odprawa techniczna tras nocnych
21.30 start interwałowy tras nocnych

07.04.2019 NIEDZIELA
08:00 ogłoszenie wyników i zakończenie tras pieszych

9. Świadczenia
- komplet map
- dyplomy dla startujących
- kubki zwycięzcy i uścisk ręki kierownika imprezy dla najlepszych
- przekąska na międzyetapie
- poczęstunek regeneracyjny na mecie
- ciepła herbata na mecie
- nocleg w warunkach turystycznych (po etapie nocnym, należy posiadać własny śpiwór i karimatę)
- pamiątkowa naklejka
- potwierdzenie punktów do OInO, OTP, KOT

10. Postanowienia końcowe:
- Punktacja prowadzona będzie według regulaminu KInO ZG PTTK
- Organizator zastrzega przesunięcie uczestników zgłoszonych na miejscu na trasy z wolnymi miejscami
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz palenia
- Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu będą wydaleni z bazy zawodów bez zwrotów kosztów
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich oraz rzeczy zaginione organizator nie odpowiada
- Za wszelkie zniszczenia na terenie bazy odpowiadają uczestnicy, pokrywają także koszty naprawy
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę 
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów aktualność: 08.03.2019

BAZA


