XLIV NOCNE MARSZE NA ORIENTACJĘ
Toruń, 3 grudnia 2022 r.
1. Termin i miejsce imprezy:
3 grudnia 2022 r. (sobota), Toruń
Centrum zawodów: 100 m na płn-zach. od rogu ulic Słowiczej i Niedźwiedziej
2. Dojazd:
Autobusem MZK Nr 12, 27, 31 do przystanku przy ul. Kwiatowej i dalej ulicą Słowiczą 600 m.
3. Możliwość zaparkowania :
Przy ulicy Słowiczej lub na dużym placu za ulicą Kruczą ( autobusy).
4. Organizatorzy:
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację PTTK ,,SKARMAT”
5. Zespół organizacyjny:
Kierownik zawodów – Waldemar Fijor
Sędzia Główny – Tomasz Hajdas
Budowa Tras - Przemysław Tafliński
oraz członkowie Klubu Imprez na Orientację SKARMAT
6. Trasy, kategorie, mapy:
Jeden etap nocny, trasy o długości 3 - 6 km (zależnie od kategorii).
SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych i osób w zespole),
TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2009 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2006-2008 ( drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2002–2005 (drużyny 1-2 osobowe)
TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2001 i starszych (drużyny 1-2 osobowe)
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 2001 i starsi) zostaną wyciągnięte
z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem *).
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 2005 – 2002 ) zostaną wyciągnięte
z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem*).
Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2008 - 2006) zostaną wyciągnięte
z klasyfikacji trasy TT lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*).
Punkty do Pucharu Województwa dla kat. TD (roczniki 2008 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji
trasy TP
* zgodnie z regulaminem Pucharu Województwa w MnO ‘2022 ( na stronie www.skarmat.pl)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
7. Mapy:
SZ, TP – mapa pełna, czarno-biała.
TT – mapa czarno-biała, w większości trasy pełna z fragmentami poza mapą zasadniczą
TU, TZ – mapa w skali ok. 1 :10000, niepełna.

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia ( imię, nazwisko, kategoria) do dnia 29 listopada 2022 roku (wtorek) poprzez formularz
zamieszczony na stronie: www.skarmat.pl w zakładce Nocnych MnO 2022

9. Wpisowe:
należy wpłacać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów w wysokości:
TZ – 5,0 zł, TU – 5,0 zł, TT - 4,0 zł , TP – 4,0 zł, SZ – 3,0
Wpisowe osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1,0 zł i to bez gwarancji otrzymania wszystkich
świadczeń. Impreza organizowana jest na zasadzie samoorganizacji, wpisowe przeznaczone jest na
pokrycie kosztów jej organizacji.
10. Ramowy program imprezy:
16.40

- 17.40 wyjście uczestników na trasę wg przydzielonych czasów startu

17.00 – zbiórka / wyjście na trasę uczestników trasy szkoleniowej
17.50 - 19.20 powrót z trasy (SZ, TP)
18.10 - 19.40 powrót z trasy (TT)
19.10 – 20.40 powrót z trasy (TU, TZ)
Wyniki końcowe i podsumowanie wszystkich tras można będzie znaleźć na stronie

www.skarmat.pl

od poniedziałku 12.12.2022 r.
11. Zasady startu:
•

Uczestnicy pojawiają się w strefie startu o wyznaczonej godzinie, która zostanie opublikowana przez
organizatorów na stronie internetowej (www.skarmat.pl) na

ok. 48 godzin przed rozpoczęciem

zawodów.
•

Wcześniej niezgłoszonym zawodnikom organizatorzy wyznaczają godzinę startu na końcu stawki.

•

W przypadku liczby zespołów mniejszej od zgłoszonej, organizacja może otrzymać minuty
późniejsze (wcześniejsze, nie wykorzystane minuty, mogą być przyznane innym uczestnikom).

•

Potwierdzając punkt kontrolny dokonujemy wpisu (kredką) znajdującą się przy punkcie..

12. Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, odcisk pamiątkowej
pieczęci zawodów.
13. Uwa gi końcowe:
•

impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

•

należy posiadać latarkę, kompas, długopis i ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie

•

uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

•

obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty,

•

impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na
Orientację,

•

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zapraszamy
Organizatorzy

