
                Nocny Rajd na Orientację
               

 Puchar Starogardzki Imprez na Orientację

1. Data i miejsce: 03/04.02.2023,  godz.20:40, Lipinki Szlacheckie - świetlica

2. Organizator:   Kociewski Klub Turystyczny

3. Patronat: Gazeta Kociewska

4. Wsparcie Gmina Starogard Gdański

5. Start zawodów: świetlica wiejska w Lipinkach Szlacheckich (ul.Jana Pawła II 40) -> patrz mapka
Współrzędne startu � 53.927400, 18.611400, 53°55'38.6"N 18°36'41.0"E

6. Dojazd: Busy Owsiak w kierunku Pelplina g.19:27 lub 20:32 (ul. Pomorska/Neptun) do Lipinek Szl.
7. Forma: Pieszy, nocny, turystyczny rajd na orientację.

8. Kategorie tras*:
kat. początkujących (TP)  – zespoły 1-5 osób, (   6 km, bez ograniczeń wiekowych)
kat. młodzieżowa*   (TM)  – zespoły 1-5 osób, ( 11 km, urodzeni w latach 2003 - 2009)
kat. zaawansowanych (TZ)  – zespoły 1-3 osób, ( 15 km, bez ograniczeń wiekowych)

* - Na życzenie jest możliwość startowania w drużynach innych niż przewidziane w regulaminie.
    Drużyny pozaregulaminowe klasyfikowane są w drugiej kolejności.

Do Pucharu Starogardzkiego liczone starty: z każdej kategorii, wg wieku uczestnika

9. Zgłoszenia:
         do: 03.02.2022, do g.10:00 (gwarancja mapy dla każdej osoby w drużynie dla zgłoszonych)

  na adres: mieszko1313@op.pl  lub sms na tel:  515-321-418
zawierające: 1. imię nazwisko, 2. miejscowość, 3. kategoria trasy, 4.rok urodzenia

10. Opłata wpisowa: (płatna na starcie)
15 zł / osoba – zgłoszeni w terminie (dzieci, studenci, i działający na rzecz KKT)
25 zł / osoba – zgłoszeni w terminie (pozostali)
  5 zł / osoba – zgłoszeni w terminie (trzecia i kolejna osoba z rodziny we wspólnym zespole)
30 zł / osoba – niezgłoszeni, lub po terminie

11. Świadczenia:
- mapa dla uczestników zgłoszonych w terminie
- dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy dla zwycięzców
- coś na ząb na mecie

12. Ramowy program imprezy: 
 piątek  od   20:00  otwarcie bazy, przyjmowanie uczestników

  20:40  odprawa startowa
    od  21:00  starty interwałowe
    ok. 08:00   zakończenie

13. Zalecane wyposażenie:
- kompas, linijka, pisadło
- latarka, kubek
- śpiwór, karimata

14. Skrócone zasady rozgrywania:
- potwierdzenie właściwego PK (pkt kontrolny)  +100pkt
- potwierdzenie PS (pkt stowarzyszony)      +60pkt 
- brak potwierdzenia właściwego PK        0pkt
- zły opis lub brak opisu   -50pkt
- punkt mylny uznaje się w ciągu poprawek PK
Nie obowiązuje par. VI.5. „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na  Orientację PTTK”. W
przypadku BPK punkt zostaje anulowany na trasie. W pozostałym zakresie będą obowiązywały „Zasady punktacji i
współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.

15. Postanowienia końcowe:
- za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich oraz rzeczy zaginione organizator nie odpowiada,
- organizator zastrzega przesunięcie uczestników zgłoszonych na miejscu na trasy z wolnymi miejscami,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- zawody odbędą się bez względu na pogodę. 
INFO: https://web.facebook.com/Kociewskiklubturystyczny
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