
 

 
 

II Marsze na Orientację 

 

Rumia – 14 czerwca 2014 
 

     
R E G U L A M I N  

 
Organizator:  
SKKT „Włóczykij”  
Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi 
 
Termin: 
14.06. 2014 (sobota) 
 
Miejsce: 
START: Rumia, ul. Młyńska 8, mostek na Zagórskiej Strudze przy Bob Rollo  
META: Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły, ul. Batorego 29 
 
Cele zawodów: 

 rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki 
kwalifikowanej i rekreacji, 

 integracja turystów w różnym wieku, propagowanie projektu PTTK „Turystyka łączy 
pokolenia” 

 podnoszenie ogólnej sprawności i zdrowotności uczestników, popularyzacja turystycznych 
imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, 

 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,  
 
Zespół Organizacyjny: 
Kierownik zawodów – Kornelia Nowicka-Bielecka Org. InO 5/129/2013 
Szef Bazy – Danuta Sosnowska 
Obsługa biura – Iwona Gniewkowska 
Sędzia Główny – Joanna Kuźba Org. InO 15/139/2013 
Budowa tras - Kornelia Nowicka-Bielecka Org. InO 5/129/2013 
                            Justyna Kuźba Org. InO 6/130/2013 
 
Punktacja i sędziowanie: 
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych 
Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2012 roku 
 
Forma i ranga zawodów: 

 jednodniowe, dzienne, zespołowe, 1-5 osobowe w zależności od kategorii 
 zawody rangi Regionalnej – 2 pkt do Odznaki InO we wszystkich kategoriach 

 
Program zawodów: 
od godz. 9.30 Biuro przyjmuje uczestników w miejscu startu,  
                           istnieje możliwość przewiezienia rzeczy uczestników na metę  
10.00 – godzina „0” wszystkich kategorii 
10.00 – 11.30 start kategorii  TD, TJ 
10.30 – 12.00 start kategorii TM, TP, TO 
do godz. 15.00 meta wszystkich kategorii. 



 
Opłata startowa: 
5 zł od zgłoszonej w terminie osoby, wpłata na STARCIE 
Start rodzinny: 5 zł – pierwsza osoba, każda kolejna osoba z danej rodziny 3 zł 
 
Zgłoszenia: 
Do dnia 12 czerwca 2014 roku (czwartek) do godz. 21.00 
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę zespołu, kategorię startową można przesłać na 
adres e-mail turysta.2c@gmail.com lub bezpośrednio do organizatorów. 
 
Dojazd, dojście: 
Dojazd kolejką SKM do przystanku Rumia, dalej pieszo ulicami: Towarową, Leśną, Podgórną, 
Sabata do Młyńskiej (około 1200 m) 
 
Kategorie startowe: 
Kategoria TD – osoby urodzone w roku 2001 i później (zespoły 2 osobowe)  
                               ( uczniowie SP) 
Kategoria TM – osoby urodzone w 1998 – 2000 (zespoły 2 osobowe) 
                                (uczniowie gimnazjum) 
Kategoria TJ – osoby urodzone w 1995 - 1997 (zespoły 2 osobowe) 
                              (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) 
Kategoria TO – otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, dla osób mających za sobą 
doświadczenie w poruszaniu się z mapą i kompasem, 
Kategoria TP – trasa łatwa, dla początkujących „Wędrujemy razem”- zespoły 1 - 5 osobowe, bez 
względu na wiek, dla osób, które chcą pójść do lasu na spacer z mapą,  
 
Świadczenia: 

 kolorowe mapy dla każdego uczestnika,  
 poczęstunek po zakończeniu zawodów,  
 potwierdzenie punktów do OInO i OTP,  
 naklejka okolicznościowa,  
 inne nieujawnione. 

 
Postanowienia końcowe i uwagi: 

 zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
 zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 
 za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, 
 zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń. 
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