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IV Runda Młodzieżowego Pucharu 

Województwa Pomorskiego  
w Turystycznych Marszach na Orientację  

w kategoriach: TD, TM, TJ                                                           

 
   Rumia – 13 czerwca 2015  
 

R E G U L A M I N  

 
Organizator:  
SKKT „Włóczykij”  
Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi 
 
Termin: 
13.06.2015 (sobota) 
 
Miejsce: 
Rumia, Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły, ul. Batorego 29  
przyległe tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
 
Współpraca: 
UKS „Siódemka” Rumia 
 
Cele zawodów: 

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

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

 wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków InO,  
 przyznanie punktów do klasyfikacji Młodzieżowego Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2015 

w kat. TJ, TM i TD w marszach na orientację. 
 
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 – Justyna Kuźba Org. InO 6/130/2013 
                          Kornelia Nowicka-Bielecka Org. InO 5/129/2013 
                          Alicja Bielecka Org. InO 4/128/2013                            
                          Joanna Kuźba Org. InO 15/139/2013 
 
Forma i ranga zawodów: 

 jednodniowe, dzienne, w kategoriach TP i TD jednoetapowe a w kategoriach TM, TJ, TO dwuetapowe, 
zespołowe (1-5 osobowe w zależności od kategorii) 



 

 zawody rangi Regionalnej – 2 pkt do Odznaki InO za każdy etap we wszystkich kategoriach (w Biurze 
Zawodów będzie możliwość zakupienia książeczek Odznak Imprez na Orientację w cenie 4 zł/sztukę) 
 

Kategorie startowe:   
Kategoria TD – osoby urodzone w roku 2002 i później (zespoły 1-3 osobowe)  
                               (uczniowie szkół podstawowych)    - JEDEN ETAP 
Kategoria TM – osoby urodzone w 1999 – 2001 (zespoły 1-2 osobowe) 
                                (uczniowie gimnazjum)      - DWA ETAPY 
Kategoria TJ – osoby urodzone w 1995 - 1998 (zespoły 2 osobowe) 
                               (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)        - DWA ETAPY 
 
!!!!!!!! Możliwy jest start juniora na trasie TM (w zespole 1-2 osobowym), lub na trasie TD (tylko 

indywidualnie)  oraz start gimnazjalisty na trasie TD (w zespole 1-2 osobowym). 

 
Kategoria TO – otwarta - zespoły 1 - 3 osobowe, bez względu na wiek, dla osób mających za sobą 
doświadczenie w poruszaniu się z kompasem i przekształconą mapą      - DWA ETAPY 
Kategoria TP – trasa łatwa, dla początkujących na pełnej mapie - zespoły 1 - 5 osobowe, bez względu na wiek, 
dla osób, które chcą pójść do lasu na spacer z mapą    - JEDEN ETAP 
 
Teren i mapy: 
teren łatwo przebieżny, pagórkowaty, etapy od 3 do 6 km, w kategoriach TD i TP mapy pełne, w pozostałych 
kategoriach kombinowane. 
 
Punktacja i sędziowanie: 
Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Marszach  
na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 10 stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem:  
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf 
 
W poszczególnych kategoriach będzie prowadzona po dwóch etapach klasyfikacja indywidualna, a dla 
spełniających warunki Młodzieżowego PWP punktacja indywidualna i drużynowa w kategoriach: 

 TJ – juniorska – uczestnicy w wieku 17-20 lat 
 TM - młodzieżowa - uczestnicy w wieku 14-16 lat 
 TD - dziecięca - uczestnicy w wieku do 13 lat włącznie 

 
!!!!!!!!Uczestnicy, którzy startują w niższej wiekowo kategorii uzyskują zgodnie z regulaminem 
(http://pkino.gdansk.pttk.pl/viewpage.php?page_id=8) odpowiednio mniej punktów do klasyfikacji 
MPWP 
 
Szkolenie: 
Na życzenie uczestników (podane w zgłoszeniu mailowym) organizatorzy przeprowadzą specjalne szkolenie 
dla osób początkujących w InO. 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia (tylko kat. TD, TM, TJ), nazwę zespołu, kategorię 
startową należy przesłać na adres e-mail turysta.2c@gmail.com do dnia 10 czerwca 2015 (środa) do 
godziny 20.00 
 
Zgłoszenia uczniów G4 do dnia 9 czerwca 2015 roku (wtorek) do p. Bieleckiej lub p. Kuźby 
 
Minuty startowe poszczególnych uczestników zostaną podane w czwartek 11.06.2015 po godzinie 18.00 
 
Opłata startowa: 
Opłata startowa obowiązująca na wszystkich InO w ramach Młodzieżowego PWP w 2015 roku wynosi 
10 zł od osoby. 
Start rodzinny: 10 zł - pierwsza osoba, 5 zł - druga osoba, 2 zł - trzecia osoba i każda następna.  
Poszczególne osoby z rodziny mogą startować w różnych kategoriach (np. dzieci w TD, a rodzice w TO). 
Dla osób zgłoszonych po terminie opłata startowa wzrasta do 15 złotych, nie obowiązuje ulga rodzinna,  
organizatorzy nie gwarantują dostępności mapy z wybraną trasą dla osób zgłaszających się na miejscu. 

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
http://pkino.gdansk.pttk.pl/viewpage.php?page_id=8
mailto:turysta.2c@gmail.com


 
Wpłata opłaty startowej od ilości zgłoszonych uczestników w Biurze Zawodów – Gimnazjum nr 4 – w dniu 
zawodów.  
 
Dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz członków UKS „Siódemka” Rumia opłata startowa  
wynosi 5 zł od osoby. 
 
Świadczenia: 

 kolorowe mapy dla każdego uczestnika,  
 poczęstunek po zakończeniu zawodów, gorąca herbata 
 potwierdzenie punktów do OInO i OTP,  
 naklejka okolicznościowa,  
 medale dla najlepszych w kategoriach pucharowych 

 
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 
 wszystkie informacje o InO Włóczykij dostępne na stronie fb: 

https://www.facebook.com/events/421812434656948/  
 

 

Ramowy program imprezy: 
godz. 9.00 Otwarcie Biura zawodów: wejście główne do Gimnazjum nr 4 w Rumi, ul. Batorego 29  
                   rejestracja uczestników, wpłata opłaty startowej, wydawanie talonów, wydawanie kart startowych     
                   do ETAPU 1, możliwość pozostawienia rzeczy w szatni (sala nr 3) 
od godz. 9.30 START ETAPU 1 według przyznanych minut startowych       
          
                          START ETAPU 1: ul. Świętego Józefa/Młyńska (przy krzyżu), dojście oznaczone wstążkami 
                          META ETAPU 1 i START ETAPU 2: okolice leśniczówki Zbychowo, dopuszczalna przerwa między  
                                                                etapami do 20 minut, uczestnicy tras TP i TD wracają do Gimnazjum nr 4 
                          META ETAPU 2: ul. Zielarska (most na Zagórskiej Strudze), powrót do Gimnazjum nr 4  
                                                       ulicą Batorego, dojście oznaczone wstążkami 
od godz. 12.30 w Bazie odbywać się będzie „PIKNIK”: gry i zabawy sportowe, rowerowy tor przeszkód, pokaz     
                             ratownictwa medycznego i inne „nieujawnione” atrakcje. 
                             Dla uczestników marszy ciepły poczęstunek, herbata. 
                             Dodatkowo czynna będzie „kawiarenka” z niedrogimi i smacznymi wypiekami! 
ok. godz. 15.00 ZAKOŃCZENIE  
                              - wyłonienie zwycięzców IV Marszy na Orientację InO Włóczykij WIOSNA 2015  
                                  w kategoriach pucharowych i wręczenie symbolicznych medali, a dla najlepszych  
                                   w kategoriach TP i TO słodkich „niespodzianek” 
                              -   podsumowanie roku InO w G4 
 
Kompletne wyniki zostaną opublikowane na: 
stronie internetowej szkoły:   www.gimnazjum4.rumia.pl   
fb:      www.facebook.com/events/421812434656948 
stronie PKInO:       pkino.gdansk.pttk.pl 
 
 

 

ZAPRASZAMY 
 

Bądź aktywny, nie siedź w domu! 
 
 

https://www.facebook.com/events/421812434656948/

