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Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację 2020-2021 (kat. TD, TM i TJ) 
 

 

  



R e g u l a m i n 
 

1. Organizatorzy: 
 North Team Szczecin 

 

 

2. Termin i miejsce zawodów: 
Zawody odbędą się 17 kwietnia 2021. Etapy dzienne zostaną rozegrane w okolicach Barnisławia 

k. Kołbaskowa. 
 

 

3. 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. 
 

4. Trasy i klasyfikacje: 
Kategorie Skala trudności Etapy Skład zespołu 

TD / TP Trasa dla początkujących 2 dzienne 1-3 osoby 
TM / TT Trasa z drobnymi utrudnieniami. 2 dzienne 1-3 osoby 
TJ / TU Trasa dla zaawansowanych. 2 dzienne 1-3 osoby 

 

Punkty do Odznaki InO: 

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

2 x 3 pkt. dla pozostałych osób. 
 

Klasyfikacja do Pucharu Polski Młodzieży: 

O miejscu w zawodach decyduje suma punktów przeliczeniowych ze wszystkich etapów. 

TJ – osoby startujące w kategorii TJ/TU, urodzone w latach 2001 – 2004 

TM – osoby startujące w kategorii TM/TT, urodzone w latach 2005 – 2007 

TD – osoby startujące w kategorii TD/TP, urodzone w latach 2008 i młodsi 
 

5. Wpisowe i zgłoszenia: 
Zgłoszenia zawierające skład i nazwę zespołu i prosimy przesłać na adres paszek@northteam.pl. 
 

Wpisowe: 

do 15.04.2021 od 16.04.2021  

10 zł 20 zł  

 

Zgłoszenia w dniu zawodów będą uwzględniane tylko w przypadku wolnej ilości materiałów startowych. 
 

Konto na które należy wykonać przelewu wpisowego: 

Tomasz Paszek, nr konta 35 1020 5558 0000 8402 3192 7936, tytułem Święta Góra, nazwisko  
 

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

16 kwietnia 2021 

od 18:00  informacja o godzinach startu poszczególnych zespołów pojawi się na 
stronie northteam.pl 
 

17 kwietnia 2021 

 od 9:00  start etapu 1 w zaznaczonym miejscu; start będzie oznakowany. Dojście około 400 m od 
przystanku Barnisław. 
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od 12:00 
14:00 

ognisko na mecie drugiego etapy (dla chętnych); Barnisław 14b, 72-001 Barnisław 
przewidywany powrót ostatniej drużyny z etapu 2. 

20:00 wyniki zawodów na stronie northteam.pl 
 

7. Zespół organizacyjny: 
Kierownik zawodów: Tomasz Paszek (PInO 481) 
Sędzia główny: 
Budowa etapów, start/meta 

Tomasz Paszek (PInO 481) 
Tomasz Paszek (PInO 481) 
Rafał Pocierznicki 

  

8.  Świadczenia: 
 Komplet materiałów startowych na wszystkie etapy. 

 Woda i poczęstunek po etapach. 

 Dyplomy dla najlepszych na poszczególnych trasach. 

 Potwierdzenie punktów do OInO i OTP.  

 Ubezpieczenie NNW dla członków PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z opłaconymi 

składkami 2019). Pozostałe osoby powinny wykupić ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 

 Inne jeszcze nie ujawnione. 

 Uwaga: wpisowe nie zawiera kiełbaski na ognisko. 
 

9. Kontakt z organizatorem: 

Tomasz Paszek, tel. 79 159 159 4, paszek@northteam.pl  
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