XXVIII Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO 2019
XXVIII Górski Maraton na Orientację ,,Orientop 2019”
VII Runda Pucharu Polski w Turystycznych InO 2019,
XI Runda Pucharu Polski Młodzieży
8-11 listopada 2019 Lubachów

Termin i miejsce:
8-11 listopada 2019 (piątek-poniedziałek), Lubachów
Baza imprezy: Schronisko Młodzieżowe Lubachów 12, 58-114 Lubachów

Organizatorzy:

KinO Orientop Wrocław
 http://orientop.pl
 http://facebook.com/orientop
Oddział PTTK Świdnica

Cel imprezy:







Popularyzacja marszy na orientację jako doskonałej formy wypoczynku
Potwierdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem w terenie
Miłe i aktywne spędzenie czasu
Spotkanie z ludźmi o tej samej pasji
Rywalizacja w Pucharze Polski oraz w Pucharze Polski Młodzieży
Poznanie walorów krajoznawczych Świdnicy i okolic

Komitet Organizacyjny:





Kierownik imprezy: Jacek Wieszaczewski( PInO 579)
Sędzia główny: Krzysztof Ligienza (PInO 301)
Kierownik bazy: Krzysztof Duda
Budowa etapów: Jacek Wieszaczewski (PInO 579), Roman Trocha (PInO 258), Jacek Gdula (PInO
205), Joanna Puternicka (PInO 674), Marcin Stefaniak, Krzysztof Miaśkiewicz, Ryszard
Świerczyński

Trasy i kategorie:






Trasa TT
o 6 etapów nocnych (6x5 dla kategorii TM i 6x4 pkt do OInO), zespoły 1-3-osobowe
o Trasa łatwa, ale trudniejsza niż pełna mapa
o Klasyfikacja TM dla zespołów w całości składającychc się z osób urodzonych w 2003 roku
lub młodszych. Reszta zespołów zostanie sklasyfikowana w kategorii TT
Trasa TU
o 6 etapów nocnych (6x5 dla kategorii TJ, 6x4 dla TU pkt do OInO), zespoły 1-2-osobowe
o Trasa średnio trudna, dla osób mających trochę doświadczenia w orientacji w terenie
o Klasyfikacja TJ dla zespołów w całości składających się z osób urodzonych w 1999 roku
lub młodszych. Reszta zespołów zostanie sklasyfikowana w kategorii TU
Trasa TZ
o 6 etapów nocnych ( 6x5 pkt do OInO), zespoły 1-2-osobowe
o Trasa trudna, dla doświadczonych zawodników chętnych na mocno przekształcone
mapy
o nie ma ograniczenia wieku

Etapy towarzyszące:





Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację – 1 pkt do OInO np. 8/D/19 i 9/D/19 w Świdnicy.
Pełna lista TRInO dostępna na stronie trino.pttk.pl. Zachęcamy do zwiedzania ciekawych miejsc.
MiniInO – Xx1 pkt do OinO, X będzie ogłoszony na miejscu,
Puchar Dolnego Śląska 2 etapy dzienne w sobotę 2x2 pkt według oddzielnego regulaminu.
etapy niespodzianki, w tym tradycyjna sztafeta z bufetem w strefie zmian.

Klasyfikacje:





Puchar Polski: punkty otrzymują wszystkie zespoły sklasyfikowane na trasach TZ i TU
Puchar Polski Młodzieży: kategoria TM i TJ, punkty otrzymują zespoły spełniające wymagania
wiekowe startujące odpowiednio na trasach TT i TU
Na trasie TM, TJ i TZ zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO
Na zawodach obowiązują przepisy Komisji InO ZG PTTK (http://ino.pttk.pl) . Za zgodą Komisji InO
na imprezie,będą występować 3 odstępstwa od przepisów:
1. Zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w dodatkowej kategorii TM
2. Na imprezie nie będzie występował wzór na punkty przeliczeniowe. O miejscu w klasyfikacji
decyduje suma punktów karnych na wszystkich etapach. Zespoły, które nie zostaną
sklasyfikowane w części etapów zostają automatycznie sklasyfikowane za tymi, które
ukończą wszystkie.
3. Punktacja: 45 punktów karnych za brak punktu kontrolnego, 15 punktów karnych za
potwierdzenie punktu mylnego, 5 punktów karnych za zmianę potwierdzenia punktu.

Teren i mapy:



Teren leśny z ciekawą rzeźbą, o różnej przebieżności. Pofałdowany z dużą różnicą wzniesień.
Mapy przekształcone mniej lub bardziej w zależności od trasy. Kolorowe, w miarę świeże i
zaktualizowane na tyle na ile się da (i uznamy za słuszne). A także kawałki różnych innych map –
starych, lotniczych, skanu laserowego itp.

Zgłoszenia i wpisowe:




Zgłoszenia możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?
id=119MZdSLoxWlzq-xCv1E6rCieAycqOaoxxuovdH4xS7A
Pierwszy termin zgłoszeń mija 31 października 2019 o północy
Po terminie wpisowe wzrasta o 20 zł i nie gwarantujemy pełnych świadczeń

Wpisowe :







100 zł – zawodnicy pełnoletni
80 zł – zawodnicy niepełnoletni
25zł (pełnoletni) lub 20zł (niepełnoletni): zgłoszenie na uczestnictwo w dwóch etapach
pojedynczej nocy (proszę o zaznaczenie w uwagach o którą noc chodzi, można oczywiście też na
dwie wybrane noce)
Wpłaty wpisowego na konto: Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław, Bank BGŻ BNP
Paribas SA, 11 1750 0012 0000 0000 4099 3657, w tytule przelewu podając “Nocne MP” i
zawodników, za których jest to wpłata
Zgłoszenie ważne jest po opłaceniu wpisowego
Wpisowe nie obejmuje noclegów! Organizator posiada ograniczoną liczbę miejsc w schronisku
PTSM Lubachów gdzie będzie baza. Cena noclegu 18 zł za dobę. Nocleg na łóżkach w pokojach 6-







8 osobowych.Rezerwacja noclegu ważna jest dopiero po jego opłaceniu! Czas oczekiwania na
księgowanie wpłaty za nocleg 4 dni robocze. Po tym czasie w razie braku wpłaty miejsce będzie
wolne dla innej osoby.Lista osób nocujących w bazie i zgłoszonych będzie pojawiać się na stronie
i wydarzeniu na facebooku.
Osoby niepełnoletnie startują tylko za zgodą rodziców lub swoich prawnych opiekunów. Zgoda
na start musi być dostarczona do biura zawodów
Osoby zwolnione z wpisowego, aby skorzystać ze zwolnienia, muszą zgłosić się w terminie,
poinformować o zwolnieniu w zgłoszeniu i pokazać bilet zwalniający w biurze zawodów.
Zwolnienie z wpisowego nie obejmuję kosztu noclegu!
Pytania itp.: na e-mail jacek.wieszaczewski@gmail.com lub pod adresem:
https://www.facebook.com/events/559485108124584/
Komunikat techniczny, lista zgłoszonych oraz wszelkie inne ogłoszenia będą publikowane na
facebooku oraz na stronie http://orientop.pl
Sobotnie zawody Pucharu Dolnego Śląska oraz niedzielna sztafeta płatne osobno według
regulaminów. Regulamin sztafety będzie dostępny na miejscu.

Ramowy program zawodów:








Piątek:
o od godziny 17.00: przyjmowanie uczestników w bazie
o 21-22.00: start etapów nocnych E1, E2
Sobota:
o 8.00: praca biura zawodów, rejestracja Pucharu Dolnego Śląska
o 9.30: uroczyste rozpoczęcie imprezy i odprawa Pucharu Dolnego Śląska
o 10.00 minuta zero Pucharu Dolnego Śląska
o 16.00-18.00: obiad
o 19.00-20.00: start etapów nocnych E3, E4
Niedziela:
o etapy towarzyszące (w okolicy południa: sztafeta z bufetem, po południu: zapraszamy na
TRInO w Świdnicy).
o 15-17.00 obiad
o 18-19.00 start etapów nocnych E5, E6
Jest to wstępny harmonogram , który może się lekko zmienić ( godzina otwarcia bazy nie ulegnie
zmianie) – ostateczna wersja zostanie podana w komunikacie technicznym przed imprezą.

Świadczenia:











obiad w sobotę, niedzielę
woda i poczęstunek międzyetapowy
kolorowy wydruk map etapów TRInO w Świdnicy
stolik z herbata i kawą w schronisku
potwierdzenie punktów do odznaki InO
protokół w wersji elektronicznej
nalepka z zawodów
dyplomy pamiątkowe za miejsca 1-6, medale za miejsca 1-3 w Nocnych MP
nagrody dla najlepszych
inne dziś jeszcze nieujawnione

Dojazd:




własnym środkiem transportu
w Świdnicy znajduje się stacja kolejowa: aktualny rozkład na stronie http://rozklad-pkp.pl/
możliwy dojazd PKS lub busami, głównie z Wrocławia

Postanowienia końcowe:








Zawody odbędą się bez względu na pogodę, jednak mogą zostać odwołane jeżeli ogłoszony
zostanie zakaz wstępu do lasu
Za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie odpowiadają
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
Osoby zgłoszone i nieobecne na imprezie tracą możliwość zwrotu wpisowego
Należy przestrzegać przepisów Komisji InO ZG PTTK oraz zasad fair play
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku tylko i
wyłącznie dla celów imprezy zgodnie z aktualnym przepisami o ochronie danych osobowych
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

Do zobaczenia!

