POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU W CZĘSTOCHOWIE
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W SIEDLCU

XIX Jurajskie Marsze na Orientację
O PUCHAR WÓJTA GMINY JANÓW
I STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

Siedlec gmina Janów

25 MAJA 2019 r.

REGULAMIN
XIX Jurajskie Marsze na Orientację
o puchar Wójta Gminy Janów i Starosty Częstochowskiego
przy współudziale LGD Partnerstwo Północnej Jury w Janowie

1. Organizatorzy:
Oddział PTSM w Częstochowie
Koło PTSM przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu
2. Zespół organizacyjny:
Kierownik imprezy
Gospodarz bazy
Sędzia główny
Budowniczowie tras
Sekretariat

Zbigniew Tarnowski
PInO 257
Henryk Srokosz
Kierownik Schroniska
Daniel Jędraszczyk
OInO Cz/16/2011
Zbigniew Tarnowski, Daniel Jędraszczyk
Karolina Kocka oraz członkowie SK PTSM przy VI LO
w Częstochowie.
3. Baza, teren imprezy i dojazd
Miejsce startu oraz biuro zawodów w Siedlcu przy ul. Tartacznej na czarnym szlaku
pieszym. Meta zawodów na parkingu Siedlec Źródła, przy skrzyżowaniu dróg Myszków
– Siedlec – Złoty Potok. Terenem marszu jest obszar od Siedlca do ww. parkingu w
gminie Janów. Uczestnicy wraz z opiekunami na starcie otrzymują karty startowe .
Opiekunowie startują razem zespołami wędrując szlakami pieszymi potwierdzając punkty
kontrolne i wykonując zadania krajoznawcze z zakresu imprez na orientację.
Uwaga ! Istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszego noclegu w schronisku
w Siedlcu po uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.
4. Warunki uczestnictwa
W klasyfikacji drużynowej w imprezie mogą uczestniczyć zespoły z kół PTSM w
szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zespoły i osoby z innych środowisk. Zespoły
muszą posiadać aparaty fotografujące ( telefon, smartfon itp.), długopis, busolę lub
kompas, linijkę, ubiór dostosowany do pogody, długopis.
Zespół ( do 10 osób) startuje wraz z opiekunem w wyznaczonym czasie, idąc pieszymi
szlakami turystycznymi.
Podczas marszu należy potwierdzać punkty kontrolne naniesione samodzielnie z mapy
wzorcowej oraz z fotografii umieszczonych na starcie oraz wykonać zadania
krajoznawczo – turystyczne i z zakresu orientacji terenowej.
5. Typ imprezy, skala trudności:
Impreza piesza, turystyczna, regionalna, jednoetapowa (2 pkt do Odznaki Imprez na
Orientację), łatwa.

6. Mapa:
Mapa Gminy Janów w skali 1:25 000 ze szlakami pieszymi.
7. Kategorie wiekowe:
TD – ur. w 2006 r. i młodsi
zespoły do 10 osób + opiekun
TM – ur. w 2003 - 2005
zespoły do 10 osób z opiekunem lub bez opiekuna
TO – ur. 2002 i starsi
zespoły 1 - 2 osobowe
Uwaga ! Podział na zespoły na formularzu od organizatora należy przekazać
sędziemu na starcie !
8. Świadczenia:
pamiątkowa plakietka,
potwierdzenie punktów na OTP, OInO,
posiłek na mecie,
ubezpieczenie,
nagrody i dyplomy dla zespołów w kategorii TD i TM, dyplomy w kategorii TO
oraz w klasyfikacji drużynowej wg regulaminu.
9. Przebieg imprezy:
9.00 – początek pracy sekretariatu w Siedlcu ul. Tartaczna (wjazd do kamieniołomu warszawskiego)
9.30 – otwarcie imprezy,
9.45 – start zespołów
13.30 – zakończenie imprezy ( rozdanie dyplomów i nagród)
14.00 – wyjazd uczestników do Częstochowy
10. Zgłoszenia i wpisowe:
Przyjmowane są do 22 maja (środa) w biurze Oddziału PTSM ul. Krakowska 29
( parter), w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 - 12.00, informacje tel. (34)
324-45-95. Wpisowe wynosi 10.00 zł - płatne w biurze Oddziału lub na starcie.
Członkowie PTSM mają zniżkę w wysokości 2 zł.
Zgłoszenia po terminie lub na starcie przyjmowane będą do wyczerpania
materiałów startowych.
11. Postanowienia końcowe:
punktacja zgodna z: „Zasadami punktacji KInO ZG PTTK”,
przybycie po zamknięciu mety powoduje nie klasyfikowanie,
impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie organizator nie
ponosi odpowiedzialności,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
Zapraszamy do udziału w naszej imprezie życząc sukcesów na trasach
ORGANIZATORZY

Zasady zdobywania Pucharów
dla najlepszej szkoły w kategoriach TD i TM
1. Puchar zdobywa ta szkoła, której zespoły uzyskają największą ilość punktów za miejsca
w poszczególnych kategoriach wg zasady:
1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5 miejsce 6 miejsce 7 miejsce 8 miejsce 9 miejsce 10 miejsce 11 miejsce i dalsze -

10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt

2. Startuje dowolna ilość zespołów !
3. Punktacja prowadzona jest osobno dla kategorii TD i TM.
4. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
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