
 

 

 

VIII   WIOSENNY   BIEG 
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TUCHÓW 

27 marca 2014 r.  
 

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie 

Komisja Imprez na Orientację ZO PTTK Tarnów 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

I. Cel imprezy. 

- popularyzacja nowej formy turystyki sportowej 

- integracja międzyszkolna 

- pogłębianie wiedzy z zakresu topografii i terenoznawstwa 

- doskonalenie umiejętności poruszania się w nieznanym terenie 

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole 

Imprezę tę, pragniemy zadedykować pamięci jednego z pierwszych organizatorów 

marszów na orientację  
                              Śp. TADEUSZA WANTUCHA 

II. Zgłoszenia. 

1.Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, faksem na numer     14 652-58-19   lub mailem  

na adres:  zsp_tuchow@op.pl lub marian.zych@op.pl   do dnia 20 marca 2014 r.  

Organizatorzy nie zapewniają przejazdu na miejsce zawodów!!! 

2.Każda szkoła może zgłosić do zawodów  maksymalnie - 2 zespoły;   2-3 osobowe, kolejne 

zespoły wystąpią poza konkursem.  

3. Kierownik Imprezy, budowniczy tras: - Marian Zych 

 Sędzia Zawodów:         - Michał Kolbusz  

4.Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Marian Zych  tel. 14 652-58-19     

ZSP Tuchów,  ul. Reymonta 19 

 

III. Termin i miejsce Biegu na Orientację. 

1.Zawody odbędą się   27 marca 2014 r. na terenie Tuchowa  w „ Lesie Tuchowskim ”. 

2.Baza zawodów: ZSP Tuchów ul. Reymonta 19. 

 

IV. Świadczenia. 

- puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 

- mapy terenu (kolorowe )             

- ciepła herbata, bułka, kiełbasa z ogniska  

- techniczna obsługa imprezy 

- punkty do Odznaki InO - / książeczki do nabycia w ZO PTTK Ziemi Tarnowskiej /, 
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- wyniki i zdjęcia z imprezy na stronie www.zsp.tuchow.pl oraz  www.ino-tarnow.ovh.org  

 

V. Forma i kategorie. 

Impreza typu sportowego, dzienna, jednoetapowa, 

1.Kategoria TM – młodzież; uczniowie gimnazjum 

2.Kategoria TJ – młodzież; uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Niedopuszczalne jest porozumiewanie się środkami łączności i korzystanie z innych 

środków komunikacji. 

2. Punktacja imprezy zgodnie z KInO ZG PTTK. 

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników i wypadki  zaistniałe  podczas 

imprezy organizator  nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Uczestników obowiązuje Karta Turysty i regulamin imprezy. 

6. Niszczenie znaków i punktów InO, współpraca z innymi osobami - powoduje 

natychmiastową dyskwalifikację całej reprezentacji szkoły!!! 

7. Wszelkie sporne sytuacje w czasie zawodów  rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

8. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. 

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW  

godz. 9.00- 9.30 - przyjmowanie uczestników w ZSP w Tuchowie,   ul. Reymonta 19 

godz. 9.30 – 10.20 przejazd na miejsce  zawodów 

godz. 10.20 - odprawa techniczna, informacje  

godz. 10.30 - godzina „0” start 

godz. 12.00 – zamknięcie biura zawodów, 

godz. 12.30 – ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród 

godz. 13.00 - zakończenie Imprezy 

 

 

VIII. Uwagi. 

 Każdy uczestnik powinien posiadać strój dostosowany do warunków pogodowych, 

długopis, linijkę, zegarek i kompas. 
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