POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
KLUB TURYSTYCZNY „PRZYGODA”
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
zaprasza na

VII runda Pucharu Polski Młodzieży oraz III runda Pucharu Podkarpacia
w Marszach na Orientację

Aktualność: 30.08.2016 r.
Wersja 1.0
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1. Termin, miejsce i baza imprezy
23 – 25 września 2016 r.
Budynek Gimnazjum w Nowej Sarzynie ul. KEN 3, www.gimnazjum.nowasarzyna.pl
2.Organizatorzy
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
Klub Turystyczny „Przygoda” przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
3.Współorganizatorzy i sponsorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie,
Szkoła Nurkowania Aquarius,
POLENERGIA Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie,
Nadleśnictwo Leżajsk.
4.Cele imprezy
Uczczenie 10-lecia istnienia Klubu Turystycznego PRZYGODA
Prezentacja walorów krajoznawczych powiatu leżajskiego i gminy Nowa Sarzyna.
Popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako formy wypoczynku.
Podnoszenie sprawności fizycznej uczestników i promowanie ruchu i zdrowego stylu życia.
Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
5.Komitet organizacyjny
Kierownik imprezy: Jacek Bystrzyński
Sędzia Główny: Andrzej Kusiak (PInO 672)
Budowniczowie tras: Gabriela Chmiel (PInO 711), Iga Chmiel (PInO 667), Mateusz Michna (PInO 684),
Andrzej Kusiak (PInO 672), Ewa Bystrzyńska (org. InO 12/2016), Jakub Domański (org. InO 11/2016),
Jacek Bystrzyński (org. InO 13/2016).
InOMemory / InOwBasenie / Zielony Punkt Kontrolny (BnO): Anita Nietrzeba, Michał Żuraw, Dawid Paul,
Radosław Wiatr, Anna Bystrzyńska, Ewelina Kusiak, Justyna Pająk, Sławomir Pająk, Andrzej Lada.
Sekretariat / obsługa zawodów: nauczyciele Gimnazjum, członkowie i sympatycy KT PRZYGODA
6.Forma, etapy, kategorie
3 etapy (2 dzienne i 1 nocny) dla każdej trasy.
Trasa dla początkujących (TP)
- kat. TD (do 13 lat) zespoły 2 os., 3x4 pkt. do OImO,
- kat. TR (rodzinna) zespoły 2-5 os, 1x3 pkt do OInO
Trasa dla niezaawansowanych (TT)
- kat. TM (14-16 lat), zespoły 2 os., 3x4 pkt. do OInO
Trasa dla średniozaawansowanych (TU)
- kat. TJ (17-20 lat), zespoły 1-2 os., 3x4 pkt do OInO
- kat. TS (pow. 20 lat), zespoły 1-2 os., 3x3 pkt do OInO
TRInO – trasa krajoznawcza bez ograniczeń wiekowych oraz liczby osób w zespole, 1x1 pkt. na OInO
InO w Basenie – trasa sportowa bez ograniczeń wiekowych, start indywidualnie, 1x1 pkt. na OInO
Zielony Punkt Kontrolny - trasa sportowa (BnO) start indywidualnie 1x1 pkt. na OInO
InO Memory - bez ograniczeń wiekowych, start indywidualnie, 1x1 pkt. na OInO
7.Mapy
Mapy kolorowe, typowe i nietypowe, częściowo aktualizowane.
8.Klasyfikacja
Klasyfikacja Pucharu Polski Młodzieży 2016 odbywać się będzie w kategoriach TD, TM, TJ.
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Marszach na
Orientację KInO ZG PTTK z dnia 1 stycznia 2015 roku - http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
9.Świadczenia (komplet świadczeń dla zgłoszonych w terminie do 19.09.2016)
- dwa noclegi w budynku Gimnazjum (z własnym śpiworem i karimatą),
- pamiątkowe puzzle i naklejka,
- odciski okolicznościowej pieczęci,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP.
- dostęp do wrzątku (stolik herbaciano-kawowy), obiad w sobotę oraz poczęstunki na etapach (bułka z
herbatą oraz ognisko na etapie nocnym),
- puchary i nagrody dla najlepszych (klasyfikacja Budzyń 8)
- medale dla najlepszych (Zielony Punkt Kontrolny)
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- dyplomy i nagrody rzeczowe w konkursach
10.Zgłoszenia i wpisowe wpłacamy do 19.09.2016
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy, nr leg. PTTK
lub leg. PInO należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: skgk@o2.pl (formularz zgłoszenia w
wersji elektronicznej dostępny na stronie www.skgk.pl). Wpłaty wpisowego (według poniższych stawek)
można dokonywać przelewem na konto PKO INTELIGO 50 1020 5558 1111 1788 3600 0051 (z
dopiskiem „Budzyń 2016”). Po terminie wpisowe wzrasta o 10zł oraz organizatorzy nie gwarantują
pełnych świadczeń!!!
Możliwości zniżek
TS, TJ,
TM, TD, TR
Niezrzeszeni
40zł
35zł
Mieszkańcy powiatu leżajskiego
30zł
25zł
Członkowie PTTK
25zł
20zł
Po terminie bez pełnych świadczeń!!!
50zł
40zł
11. Ramowy program mistrzostw
23 września – piątek
od 17.00 – otwarcie bazy, uruchomienie sekretariatu, wydawanie świadczeń, zakwaterowanie
21.00 – Zielony Punkt Kontrolny (BnO) w lesie Budzyń
24 września - sobota
8.00 – otwarcie imprezy, odprawa techniczna
9.30-15.00 – I i II etap dzienny
16.00 obiad
17.00 Imprezy towarzyszące (InO Memory, TRInO)
19.00 etapy nocne
22.30 – InO w basenie
25 września- niedziela
5.30-6.00 –wywieszenie wyników, składanie ewentualnych protestów
8.00 – uroczyste zakończenie zawodów
do 11.00 – opuszczanie bazy
12.Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej oraz legitymacji PTTK w przypadku korzystania
ze zniżki. Wyżywienie częściowe (śniadania, kolacje) uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Uczestnicy zawodów
ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją
niniejszego regulaminu. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe. Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatorów. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty” oraz wszelkich poleceń
organizatorów. Na imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Budynek bazy
w godzinach nocnych będzie zamykany. Zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK.
Za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność. Osobom, które zgłoszą sie do zawodów, a nie
pojawią sie na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego. Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko,
przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej. W pobliżu bazy znajduje się kryta
pływalnia. Uczestnicy zawodów mogą w czasie wolnym korzystać z basenu i sauny. Nagrody nieodebrane przechodzą do puli
nagród kolejnych zawodów.

13. JAK DO NAS DOTRZEĆ?
- dojazd do Nowej Sarzyny z Rzeszowa lub Stalowej Woli
autobusami PKS oraz prywatnymi busami średnio co dwie
godziny,
- pociągi i autobusy kursują wg rozkładu zamieszczonego
na stronie
www.e-podroznik.pl
- samochodem
- Baza znajduje sie w środku miasta (czas dojścia z
Dworca PKS/PKP do bazy ok. 5 min.)

Więcej informacji na:
Strona zawodów: www.skgk.pl/budzyn2016
Pucharu Polski TM:
http://www.ino.pttk.pl/mlodziez/
Pucharu Podkarpacia w MnO: skgk.pl/puchar lub
salamandra.turystyka.pl/index.php?page=pucharpodkarpacia
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