
  
 
 
 

Kliniska, 26 października 2019 
 

- 10 runda Puchar Polski Młodzieży w Marszach na Orientację -  

- 6 i 7 runda Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży 

w Marszach na Orientację - 
 

R e g u l a m i n 
1. Organizatorzy: 

 North Team Szczecin 

 Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 

Impreza odbędzie się 26 października 2019. Etapy dzienne zostaną rozegrane w lesie 

w okolicach Klinisk natomiast etap nocny będzie miał miejsce bezpośrednio 

w Kliniskach ze startem i metą w bazie zawodów. 
 

3. Baza: 

Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich, ul. Piastowska 11, 72-123 Kliniska Wielkie. 
 

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 
Trasa dla początkujących z niewielkimi 
utrudnieniami. 

2 dzienne 
1 nocny 

1-3 osoby 

SPP Trasa dla średniozaawansowanych. 
2 dzienne 
1 nocny 

1-3 osoby 

 

Klasyfikacja do Pucharu Polski Młodzieży: 

O miejscu w zawodach decyduje suma punktów przeliczeniowych ze wszystkich 

trzech etapów. 

TJ – osoby startujące w kategorii SPP, urodzone w latach 1999 – 2002 

TM – osoby startujące w kategorii SP, urodzone w latach 2003 i później. 

Jeśli przynajmniej jedna osoba z zespołu nie spełnia ww. kryteriów, zespół nie zostanie 

sklasyfikowany do Pucharu Polski Młodzieży. 

 



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 Pomorza Zachodniego Młodzieży w MnO: 

W związku z tym, iż nie odbyła się 6 runda pucharu (wrześniowa runda Pucharu 

Starego Remola nie odbyła się w zaplanowanym terminie) postanowiono, że etapy 

dzienne DMPZ zostaną rozegrane jako 6 runda pucharu, a etap nocny, jako 7 runda 

pucharu. 

TJ – osoby startujące w kategorii SPP, urodzone w latach 1999 – 2002. 

TM – osoby startujące w kategorii SP, urodzone w latach 2003 i później. 

TD – osoby startujące w kategorii SP, urodzone w latach 2006 i później. 

Jeśli przynajmniej jedna osoba z zespołu nie spełnia ww. kryteriów, zespół nie zostanie 

sklasyfikowany do Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży. 

O sklasyfikowaniu w kategorii TM czy TD decyduje zgłoszenie zespołu przed startem 

do 1 etapu. Niezależnie od tego, kategorie TD i TM zostaną wspólnie sklasyfikowane 

w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży – mapy na etapach będą takie same. 

 

Punkty do Odznaki InO: 

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

3 x 3 pkt. dla pozostałych osób. 
 

6. Wpisowe i zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko poprzez formularz dostępny pod adresem:  
http://northteam.pl/wp-content/uploads/2019/10/DMPZwMnOiT_2019_zgloszenie.xlsx 

przesłany na adres paszek@grassor.pl 
 

Wpisowe: 

10 zł uczniowie Szkoły Podstawowej w Kliniskach, niezależnie od ilości etapów 

15 zł osoby startujące w Drużynowych Mistrzostwach Pomorza Zachodniego 
w Marszach na Orientację i Topografii (tylko etapy dzienne) 

20 zł osoby startujące we wszystkich trzech etapach będące członkami PTTK 

25 zł osoby startujące we wszystkich trzech etapach niebędące członkami PTTK 

Formularz należy przesłać w terminie do godz. 23:59, 24 października 2019. 

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. 

 

http://northteam.pl/wp-content/uploads/2019/10/DMPZwMnOiT_2019_zgloszenie.xlsx
mailto:paszek@grassor.pl


Konto, na które należy wykonać przelewu wpisowego:  

North Team 

35 1020 5558 0000 8402 3192 7936 

tytułem MnO, nazwa szkoły/drużyny  

 

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

26 października 2019 

9:00 oficjalne rozpoczęcie Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego 

w Marszach na Orientację i Topografii w bazie zawodów 
9:15 testy indywidualne z topografii w bazie zawodów 

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

uwaga: organizator nie zapewnia wyżywienia 
15:00 oficjalne zakończenie Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego 

w Marszach na Orientację i Topografii w bazie zawodów 
18:45 start do etapu nocnego z bazy zawodów 

do 21:00 powrót z nocnego etapu i podsumowanie zawodów w ramach PPM 
(w bazie zawodów) 
 
Istnieje możliwość noclegu w bazie zawodów. 

 

8. Zespół organizacyjny: 

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

Tomasz Paszek (PInO 481) 
Rafał Pocierznicki 

Kierownik bazy: Daniel Halicki 
 

 


