
 Drużynowe Mistrzostwa 
Pomorza Zachodniego  

w Marszach na Orientację i Topografii 
Szczecin, 17 listopada 2018 

 

- runda Puchar Polski Młodzieży w Marszach na Orientację -  
- eliminacje miejskie w Szczecinie do  

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego - 

 

R e g u l a m i n 

1. Organizatorzy: 
 Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie 

 North Team Szczecin 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 

Impreza odbędzie się 17 listopada 2018. Etapy dzienne zostaną rozegrane w okolicach 

Jeziora Szmaragdowego, a etap nocny po Osiedlu Bukowym w Szczecinie. 
 

3. Baza: 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115. 
 

4. Forma zawodów: 

Marsze na Orientację – uczestnicy otrzymują na starcie mapę z zaznaczonymi 

punktami kontrolnymi. Celem zespołu jest odnalezienie punktów w terenie oraz 

potwierdzenie ich na karcie startowej i powrót na metę w określonym limicie czasu. 

Test z topografii obejmuje m.in. znajomość znaków topograficznych, umiejętność 

czytania mapy, kierunki świata, sposoby wyznaczania północy, azymut, skalę. 
 

5. Trasy i klasyfikacje: 

Kategorie Skala trudności Etapy Skład zespołu 

SP 

Uczniowie szkół podstawowych; mapa 
dla początkujących, możliwe 
dodatkowe utrudnienia nie mającymi 
wpływu na dotarcie na metę. 

2 dzienne 
1 nocny 

1-3 osoby 

GM 
Uczniowie gimnazjów; mapa o średnim 
stopniu trudności, z możliwymi 
przekształceniami. 

2 dzienne 
1 nocny 

1-3 osoby 

SPG 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 
mapa o średnim stopniu trudności, 
z możliwymi przekształceniami. 

2 dzienne 
1 nocny 

1-3 osoby 

 

Punkty do Odznaki InO: 

3 x 4 pkt. dla osób sklasyfikowanych w Pucharze Polski Młodzieży 

3 x 3 pkt. dla pozostałych osób. 



Drużynowe Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację 

i Topografii: 

Do klasyfikacji zaliczają się: 

 10% punktów przeliczeniowych zdobytych na etapach 1 i 2 

 suma punktów zdobytych przez wszystkich uczestników drużyny z testu 

z topografii (test pisany jest indywidualnie); z testu każda osoba może uzyskać 

maksymalnie 30 pkt. 
 

Klasyfikacja do Pucharu Polski Młodzieży: 

O miejscu w zawodach decyduje suma punktów przeliczeniowych ze wszystkich 

trzech etapów. 

TJ – osoby startujące w kategorii SPG/GIM, urodzone w latach 1998 – 2001 

TM – osoby startujące w kategorii SPG/GIM, urodzone w latach 2002 - 2004 

TD – osoby startujące w kategorii SP, urodzone w 2005 roku lub później 
 

Klasyfikacja do eliminacji miejskich OMTTK w Szczecinie: 

 ilość pkt. turniejowych = 0,1 ∙ suma pkt. przeliczeniowych z pierwszego etapu 

InO, max. 100 pkt. 

 1
3⁄  sumy punktów z testu topograficznego trzech osób z danej szkoły/klubu 

(nie muszą być z tej samej drużyny) z najlepszymi wynikami, max. 3x 10 pkt. 

 szkoła/klub ze Szczecina może zgłosić maksymalnie 3 zespoły, w przeciwnym 

razie musi zaznaczyć, które zespoły biorą udział w klasyfikacji w ramach 

eliminacji miejskich OMTTK 
 

6. Wpisowe i zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko poprzez formularz dostępny pod adresem:  

https://drive.google.com/open?id=1ccuBj2nBZl0tTBk-WhKGVtChnTrZ45NS 

przesłany na adres kozakowskakatarzyna@gmail.com lub paszek@grassor.pl 
 

Wpisowe: 

0 zł zespoły ze Szczecina startujące tylko w pierwszym etapie w ramach 
eliminacji OMTTK 

5 zł osoby startujące w Drużynowych Mistrzostwach Pomorza Zachodniego 
w Marszach na Orientację i Topografii 

15 zł osoby startujące we wszystkich trzech etapach będące członkami PTTK 

20 zł osoby startujące we wszystkich trzech etapach niebędące członkami PTTK 

Formularz należy przesłać w terminie do godz. 23:59, 13 listopada 2018. Zgłoszenia po 

tym terminie będą uwzględniane tylko po indywidualnych ustaleniach 

z kierownikiem lub sędzią głównym zawodów – podyktowane jest to względami 

organizacyjnymi. 

 

Osoby korzystające ze zniżki dla członków PTTK powinny mieć w trakcie trwania 

zawodów aktualną legitymację członkowską. 

 

Konto Oddziału Zachodniopomorskiego na które należy wykonać przelewu 

wpisowego: 38 2030 0045 1110 0000 0389 6590, tytułem MnO, nazwa szkoły  

  

https://drive.google.com/open?id=1ccuBj2nBZl0tTBk-WhKGVtChnTrZ45NS
mailto:kozakowskakatarzyna@gmail.com
mailto:paszek@grassor.pl


7. Ramowy program zawodów: 
Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie 

17 listopada 2018 

9:00 oficjalne rozpoczęcie Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego 

w Marszach na Orientację i Topografii w bazie zawodów 
9:30 testy indywidualne z topografii w bazie zawodów 

od 10:00 wyjście na start etapu 1 
do 14:30 powrót do bazy z etapu 2 

15:00 oficjalne zakończenie Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego 

w Marszach na Orientację i Topografii w bazie zawodów 
17:15 start do etapu nocnego, dojazd na Osiedle Bukowe we własnym zakresie 

do 19:30 powrót z nocnego etapu i podsumowanie zawodów w ramach PPM (na 
mecie) 

 

8. Zespół organizacyjny: 

Kierownik zawodów: Katarzyna Kozakowska 
Sędzia główny: 
Budowa etapów, start/meta 

Tomasz Paszek (PInO 481) 
Paweł Cywiński (nieaktywny PInO) 
Paulina Kaczmarek 
Michalina Grzegorz 
Tomasz Paszek (PInO 481) – etap nocny 

Kierownik bazy: Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz 
 

 


