
Regulamin Marszu na orientację Hała 

 

Marsz na Orientację Hała– turystyczna impreza na orientację, na której potwierdza się punkty kontrolne z 

lampionów  lub zadań terenowych charakterystycznych dla okolicy. W zadaniach terenowych przydatna może 

być podstawowa wiedza przyrodnicza, umiejętne rozpoznanie okolicy, zabytków, zdolności terenoznawcze 

(określanie azymutu, odległości), umiejętności rysunkowe.  

1. Cel Imprezy  

- ukazanie walorów krajoznawczych okolic Puław i Kazimierza Dolnego,  

- upowszechnienie aktywnej turystyki,  

- popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku 

2. Termin i Miejsce 

 Impreza odbędzie się w dniach: 19 - 20 maja 2018 na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

Starty interwałowe trasy długiej dn. 20 maja (niedziela) od godz. 7.30 do 9.00, trasy krótkiej od  10 do 11.30 

Baza zawodów:  Szkoła Podstawowa w Bochotnicy , ul. Zamłynie 1 (gm. Kazimierz Dolny) 

3. Organizator 

 Adam Michalski. Kontakt: fagot@onet.pl , tel. 501 561 286 

4. Kategorie startowe 

 - trasa krótka  (TP10) – limit czasu podstawowego  4,5 godz. + 2 godz. limitu spóźnień 

  zespoły 1-5 osobowe 

 - trasa długa  (TP25) – limit czasu podstawowego  7 godz. +2 godz. limitu spóźnień 

   zespoły 1-3 osobowe 

5.Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK) Na Karcie Startowej 

a) Potwierdzenie PK polega na wpisaniu potwierdzenia w pierwszą wolną kratkę karty startowej. 

b) Dokonywanie skreśleń jest niedopuszczalne na karcie startowej. Ewentualnych poprawek dokonuje 

się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne pole karty startowej. 

c) Skreślone, zamazane lub inaczej modyfikowane potwierdzenie PK będzie traktowanie jako punkt 

mylny 

d) Potwierdzenia z LAMPIONÓW:  kod  z lampionu (duże litery) + nr PK  z mapy . Istotą PK z lampionem 

jest odnalezienie właściwego miejsca. 

e) Potwierdzenia ze STAŁYCH PUNKTÓW TERENOWYCH i INNYCH ZADAŃ: „opis / odpowiedź” zadania z 

mapy + „nr PK” z mapy. Istotą PK ze stałych punktów terenowych i innych zadań jest UDZIELENIE WŁAŚCIWEJ 

ODPOWIEDZI ZWIĄZANEJ Z MIEJSCEM. 

 f) Maksymalna odległość stowarzysza (MOS) – 300 metrów 
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6. Punktacja 

Sędziowanie na podstawie Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK  

z poniższymi odstępstwami: 

 - potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny)   + 100 pkt  

-  brak potwierdzenia właściwego PK            0 pkt  

-  potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)       + 60 pkt 

 - zły opis lub brak opisu          - 50 pkt 

- poprawa w najbliższej wolnej kratce        - 10 pkt 

- minuta spóźnienia w limicie spóźnień          - 1 pkt 

- minuta spóźnienia po limicie spóźnień        - 10 pkt 

7. Wymagania Sprzętowe. 

 Obowiązkowe wyposażenie na trasach to:  

-  trwały środek do pisania;  

-  kompas z możliwością odczytu azymutów;   

-  apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi  (jedna na zespół);  

!!! Na trasie należy odpowiednio rozłożyć siły dla przebycia całego zaplanowanego dystansu. Organizator nie 

zapewnia transportu do bazy w przypadku rezygnacji z kontynuowania trasy. 

8. Ramowy program imprezy. 

19 maja:  od godz.  19 – przyjmowanie uczestników w bazie (nocleg w warunkach turystycznych z własnym 

śpiworem i karimatą) 

20 maja: od godz. 8 – starty trasy TP25 

  od godz. 10 – starty trasy TP10 

  godz. 18 – zamknięcie mety  

  po godz. 18 – ceremonia ogłoszenia wyników oraz zakończenie zawodów 

9. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia w formularzu na stronie:   orienteering.waw.pl    lub mailowo   fagot@onet.pl 

Wysokość opłat za start (do 18 maja) :  9.78 zł od osoby. Dodatkowa opłata za nocleg turystyczny w szkole 6.22 

zł od osoby.  Opłata w dniu zawodów 20 zł od osoby 

nr konta 68 1050 1025 1000 0090 4865 6087. W tytule przelewu proszę podać kategorię startową(TP10 

lubTP25)  oraz imię nazwisko kapitana zespołu 
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10. Postanowienia Końcowe  

- Impreza typu: No Security  

  - w sytuacjach awaryjnych uczestnik liczy w 100% na siebie, mogą wystąpić ryzykowne dojścia do 

punktów kontrolnych lub zadań, nie ma asekuracji ratowniczej, trasa realizowana jest bez względu na 

przeszkody występujące w terenie.  

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie 

(zał. nr 1). 

  - Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w imprezie tylko po wypełnieniu pisemnej deklaracji przez 

rodziców / opiekunów prawnych 

- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.  

- Uczestnicy podczas imprezy na trasie oraz w bazie zobowiązani są do przestrzegania:  

- zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

- wzajemnego szacunku 

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest niedozwolone. Powyższe nie 

dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów trasy celem jej analizy po zakończeniu 

zawodów, jednak tylko wówczas, gdy urządzenie to będzie schowane np. w plecaku.  

- Ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów. 


