TERMIN I MIEJSCE:
12 października 2019 r. – Platerówka
ORGANIZATOR:
Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu
Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
WSPÓŁORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW:
Kierownik imprezy – Henryk Sławiński
Sędzia Główny – Wojciech Król
Sędzia Pomocniczy – Tadeusz Sławiński (PInO 552)
Logistyka – Stanisław Rutkowski, Maciej Cymerman
Sekretariat – Krystyna Sławińska, Bogusława Żybort
Budowa tras : Tadeusz Sławiński (PInO 552) TM, TD, TT, TP
Jacek Sławiński (PInO 639) TE, TS, TJ, TU
Radosław Goś
(PInO 634) TE, TS, TJ, TU

TT – średnia, dla osób z małym lub średnim doświadczeniem w MnO (TM),
mapy lekko przekształcone (2 etapy dzienne)
TP – łatwa, dla osób początkujących lub z małym doświadczeniem w MnO
(TD), pełne mapy nieprzekształcone (1 etap dzienny)
W kat. TU, TT i TP startują zespoły do 5 osób.
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie!
MAPA I TEREN:
Mapy nietypowe, przekształcone, aktualizowane w okolicach PK.
Teren o zróżnicowanej przebieżności i nieznacznych przewyższeniach.
BAZA IMPREZY I PARKOWANIE:
Baza - „Lipowa Chata” w Platerówce N:51°03'41.41'' E:15°11'04.53''
Parkować można tylko i wyłącznie przy Urzędzie Gminy w Platerówce.
Po zapełnieniu się bus będzie kursował do miejsca startu i z powrotem.

CEL IMPREZY:
• upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
• prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Lubańskiej
• rozegranie VI rundy Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2019
• propagowanie zdrowego stylu życia
FORMA, ETAPY, KATEGORIE:
Puchar DLŚL w MnO
TE – zgodnie z ustaleniami DKInO (2 etapy dzienne)
TS – urodzeni w 1998 r. i wcześniej (jak wyżej)
TJ – urodzeni w 1999 - 2002 r. (jak wyżej)
TM – urodzeni w 2003 - 2005 r. (jak wyżej)
TD – urodzeni w 2006 r. i później (jak wyżej)
TP – wiek dowolny – bez klasyfikacji i nagród (1 etap dzienny)
W kat. TE, TS, TJ i TM startują zespoły 1 lub 2-osobowe
a w kat. TD zespoły 1 lub 2 lub 3- osobowe.
Pozostałe klasyfikacje
TU – średnio trudna, dla osób z średnim doświadczeniem w MnO (TJ),
mapy przekształcone (2 etapy dzienne)

ZGŁOSZENIA:
Listę uczestników danej drużyny z podaniem kategorii, imienia i nazwiska
oraz rokiem urodzenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 08.10.2019 r. do godz. 20:00 na e-mail: tedi.slawny@gmail.com
WPISOWE (płatne w bazie imprezy 12.10.2019 tylko do godz. 8.45):
kategorie TE, TS i TJ

20 zł za osobę

pozostałe kategorie

17 zł za osobę

Zwolnieni z wpisowego: Katarzyna Makuch, Izabela Daszkiewicz
oraz opiekunowie grup niestartujący w zawodach – z prawem do świadczeń.

ŚWIADCZENIA:
1) Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Dowóz z parkingu w miejsce zawodów oraz powrót
4) Poczęstunek między etapami dziennymi
5) Ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie imprezy
6) Punkty do OInO: 2x2pkt. TE,TS,TJ,TU,TM,TT,TD; 1x2pkt. TP
7) Medale, dyplomy i nagrody dla najlepszych, a w kat. TU,TT,TP - dyplomy
8) Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)
PROGRAM IMPREZY:
12 października 2019 roku (sobota)
8:00 do 8:45 – pobieranie wpisowego i wydawanie materiałów startowych
9:00 – otwarcie imprezy, odprawa techniczna E I i E II
9:30 – minuta '0' E I i E II
od 13.00 – wydawanie ciepłego posiłku w bazie imprezy
15.00 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii
16.00 – ogłoszenie wyników wstępnych po E I i E II – protesty, odwołania
17.00 – ogłoszenie wyników oficjalnych i zakończenie imprezy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
• Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami
Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
(nie dotyczy członków PTTK z aktualną składką)
• Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty,
Regulaminu Imprezy oraz poleceń organizatorów
• Za rzeczy zagubione oraz szkody powstałe w trakcie imprezy organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

• Dodatkowe informacje:
Tadeusz Sławiński kom. 607 811 838 e-mail: tedi.slawny@gmail.com

Oddział Łużycki
Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych
w Lubaniu
Osiedlowe Koło
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego
nr 35 w Lubaniu

zapraszają na imprezę

XV JUBILEUSZOWE
MARSZE NA ORIENTACJĘ

„BUKOWA GÓRA 2019”
VI Runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2019

Platerówka 12 października 2019 r.
Impreza dofinansowana przez Powiat Lubański

