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oraz 
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8 – 11 listopad 2013 r. 
Twardogóra  



        

ORGANIZATOR:  
 

Klub InO „ORIENTOP” przy Oddziale Wojskowym PTTK 
  Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu 

 

  ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:  

Kierownik Imprezy   - Jacek Gdula            PInO nr 205 
Sędzia Główny    - Krzysztof Ligienza PInO nr 301 
Budowa Tras    - Jacek Gdula             PInO nr 205  
                 - Jacek Wieszaczewski PInO nr 602 
                                                   - Roman Trocha  PInO nr 258 
                                                   - Rafael Ochotny  PInO nr 347 
                                                   - Joanna Puternicka PInO nr 674 
                                                   - Krzysztof Miaśkiewicz 

                                         TERMIN, MIEJSCE, BAZA: 
                        
                             impreza odbędzie się w dniach  8 - 11.11.2013 r. 
                      Bazą imprezy jest Gminny Ośrodkek Sportu i Rekreacji   
             w Twardogórze, ul. Wrocławska 39,   www.gosir.twardogora.pl 

     
                                                           TEREN, MAPY:  
               
     Teren średnio-łatwo przebieżny, pagórkowaty o niewielkich przewyższeniach 
             mapy nietypowe kolorowe częściowo aktualizowane w różnej skali 
   
 

                                            FORMA i KATEGORIE:  
               
    Mistrzostwa Polski - turystyczne Marsze na Orientację - zespoły 1-2 osobowe 

        kat. TS   - 5 etapów nocnych - ur. w 1993 i wcześniej 
        kat. TJ   - 5 etapów nocnych  - ur. w latach 1994 - 1996  
        kat. TM   - 3 etapy nocne   - ur. w latach 1997 i później 
        kat. TO (otwarta)  - 5 etapów nocnych  - bez ograniczeń wiekowych 

           Zawody w Orientacji Precyzyjnej „Orient-Trail” zostaną rozegrane 
                                 w kategoriach: Open, Para i Młodzik 

       
                                               ZGŁOSZENIA, WPISOWE:  
 
                         zgłoszenia do dnia   5-11-2013  roku  
                          za pomocą  formularza zgłoszeniowego na stronie 
                internetowej  www.orientop.eu a także pisemne, telefonicznie 
                           lub mailem  z  podaniem następujących danych: 
                nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania, kategoria, 
                                      telefon kontaktowy zgłaszającego. 
                      

                                         Adres dla zgłoszeń: 
                      Jacek Gdula, ul. Sołtysowicka 2A/8, 51-168 Wrocław 



                      tel. (+71) 794-65-40 lub 0 605-226-354  
                                                 e-mail:  jacek-gdula@wp.pl 

Zgłoszenie uważa się za skutecznie złożone z datą wpłaty wpisowego. 

Wysokość wpisowego 

Kategoria MP w Nocnych MnO Orient - Trail 
TS 90,oo 12,oo za etap 

TJ, TO 85,oo 12,oo za etap 
TM 80,oo 12,oo za etap 

 
Dla uczestników Mistrzostw Polski udział w zawodach 
w Orientacji Precyzyjnej Orient-Trail jest bezpłatny 

 
Wpisowe należy wpłacić na niżej podane konto 

w terminie jak dla zgłoszeń. 
   

(po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość 
zapłaty wpisowego w bazie) 

 

Konto organizatora do wpłaty wpisowego: 
Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW 

   ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław 
  

Kredyt Bank SA IV Oddział Wrocław 
   07 1500 1793 1217 9004 9629 0000 

    w tytule wpisać: "Nocne MP" 

wpisowe i zgłoszenie po terminie oraz w bazie  
nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń 

 
 

ZAKWATEROWANIE, WY ŻYWIENIE:  
 

w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 3 noclegi na Sali 
gimnastycznej (należy posiadać własny śpiwór i materac), obiad w sobotę 
 i niedzielę, bułkę i ciepłą herbatę w przerwie pomiędzy etapami  nocnymi 

w sobotę i w niedzielę 
  
 

ZASADY KLASYFIKACJI, ODST ĘPSTWA:  
 

zasady punktacji w oparciu o przepisy Komisji InO ZG PTTK 
Komisja wyraziła zgodę na organizację 5 etapowych MP 

 



    

                                         PROGRAM IMPREZY:  
 
      Piątek  8.11.2013 
      od 17.oo  - przyjmowanie uczestników w Bazie 
       23.oo  - godz „0” etapu nocnego 
 

      Sobota  9.11.2013 
      10.oo   - otwarcie zawodów, odprawa techniczna 
      10.3o  - wyjście na starty do etapów 1 i 2 orientacji precyzyjnej 
      15.oo   - obiad na stołówce w Bazie 
      17.oo  - wyjście (wyjazd) na start do etapów nocnych 
      17.45               - godz "0" dla etapów nocnych 
 

      Niedziela  10.11.2013 
      10.oo  - wyjście na start do 3 etapu orientacji precyzyjnej 
      13.oo  - sztafeta piwna 
      15.3o   - obiad na stołówce w Bazie 
      17.oo  - wyjście (wyjazd) na start do etapów nocnych 
      17.45               - godz "0" dla etapów nocnych 

     Poniedziałek  10.11.2013 
       2.3o              - przewidywane zakończenie etapów nocnych 
        8.oo              - ogłoszenie wyników wstępnych 
       9.oo              - ogłoszenie wyników oficjalnych, zakończenie imprezy 
     do 11.oo         - opuszczenie bazy imprezy 

                                                                                              ŚWIADCZENIA:  
 

      - medale dla zwycięzców za miejsca 1-3 
      - upominki dla zwycięzców za miejsca 1-3 
     - dyplomy dla zwycięzców za miejsca 1-6 
    - pamiątkowy znaczek imprezy i może coś jeszcze 
    - komplet materiałów startowych dla każdego uczestnika                
    - potwierdzenie punktów do odznaki InO - 5 punktów za każdy etap 
 
                                                                            INNE POSTANOWIENIA:  
 

   - zabrania się spożywania alkoholu w tym piwa na terenie Bazy 

   - uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, 
   - na terenie Bazy poruszamy się tylko w miękkim obuwiu                 
    - Kierownictwo ma prawo do usunięcia z imprezy osób nie przestrzegających   
      ustaleń niniejszego regulaminu,  
    - interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy.              
 

                                            dodatkowe informacje:     
    

                                                                   Jacek Gdula     tel. 605 226 354 
 

                                                            oraz na stronie internetowej o adresie: 
 

                             www.orientop.euu/nocneMP  oraz   www.dino.wroclaw.pl 
 


