XXIII Mistrzostwa Polski
w Nocnych
Marszach na Orientację
VIII Runda Pucharu Polski
Runda Pucharu Polski Młodzieży

Złocieniec 7-9.11.2014 r.

KOMUNIKAT
TECHNICZNY

I.

Organizator:
 PTTK Oddział Zachodniopomorski
 UKS Traper Złocieniec

II. Impreza dofinansowana ze środków:
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
 Zakład Usług Komunalnych w Złocieńcu

III. Zespół głównych organizatorów:
 Kierownik Imprezy – Bartłomiej Mazan
 Sędzia Główny – Bartłomiej Mazan
 Budowa etapów – Patrycja Brzuchalska PInO 648,
Michał Kwiecień PInO 649, Jakub Żurawski PInO 655,
Artur Haptar PInO 656, Bartłomiej Mazan PInO 647.
 Strona www – Hubert Świerczyński
 Logo imprezy – Emilia Olejniczak

IV. Program imprezy:
7 listopada (piątek)
Od 18:00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy
18:00-22:00 – praca biura zawodów
22:00 – uroczyste rozpoczęcie imprezy
23:00 – minuta „0” do etapu 1
8 listopada (sobota)
Do 5:00 powroty z etapów nocnych
Od rana do wieczora – możliwość przejścia trasy miejskiej
„Śladami złocienieckich tkaczy”
od 10:00 – możliwość zwiedzenia fabryki cukierków „Czeko”
12:00 – etap Trailu (Orientacja Precyzyjna)
14:00 – Beer Relay
od 14:30-15:15 – obiad
18:30 – wyjazd pierwszego autokaru w teren zawodów

19:00 – minuta „0” 3 etapu Nocnych MnO

9 listopada (niedziela)
Do 3:00 powroty z etapów nocnych
8:30 – uroczyste zakończenie NMP
9:30 – możliwość udziału we Mszy św.
11:00 – możliwość udziału w Mistrzostwach Pomorza i Kujaw
w Biegu na Orientację
Do 12:00 – opuszczanie bazy

V.

Wyżywienie:
Organizatorzy zapewniają:
1. Poczęstunek międzyetapowy: picie, drożdżówka, kiełbasa z grilla,
pieczywo
2. Obiad w sobotę 8.11 (kurczak, ziemniaki, zestaw surówek, zupa
pomidorowa)

VI. Imprezy towarzyszące:
1. Spacer Śladami Złocienieckich Tkaczy:
Spacer odbywa się na zasadzie spaceru z audioprzewodnikiem,
który należy pobrać z naszej strony i wrzucić na swój jakikolwiek
odtwarzacz lub telefon, lub wypożyczyć od nas mp3 jednakże
dysponujemy tylko 9 sztukami dlatego prosimy o wyposażenie się
we własnym zakresie w odtwarzacze ze słuchawkami.
2. Zwiedzanie Fabryki Cukierków „Czeko”:
Najlepiej aby utworzyły się kilkunastoosobowe grupy chcące
odwiedzić fabrykę. Na miejscu można zobaczyć między innymi
maszynerie za pomocą której wytwarzane są cukierki.
Głównym specjałem fabryki są śliwki w czekoladzie, krówki oraz
ptasie mleczko, przy fabryce znajduje się sklepik w którym będzie
można zaopatrzyć w słodkości 
3. Beer Relay:
Sztafety piwne dwuosobowe, czterozmianowe. Na starcie każdy z
uczestników pije piwo po czym wybiega na trasę, po powrocie i

podbiciu puszki „meta” następuje zmiana i drugi zawodnik pije, po
wypiciu wybiega na trasę, gdy ukończy i podbije metę daje zmianę
i ponownie na trasę wybiega zawodnik numer 1, dalej analogicznie
po powrocie jedynki na drugi raz wybiega zawodnik nr 2.
W sztafecie mogą wziąć udział niepełnoletni jednakże zamiast piwa
muszą wypić łącznie 3 butelki oryginalnej coca coli 0,5l w którą
muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie i przynieść ze sobą na
start. Trzecią możliwością jest przebiegnięcie 3 karnych kółek
wokół stadionu (1 okrążenie to 400 metrów)
W obu powyższych sytuacjach sztafeta będzie startowała poza
konkursem.
Sztafety odbędą się z wykorzystaniem systemu Sport Ident.
Będzie możliwość nieodpłatnego wypożyczenia chipa.
Składy sztafet należy podać organizatorom w piątek do godziny
23:00
4. Etap Orientacji precyzyjnej:
Etap rozegrany w formie A-Z ilość PK 16 plus 3 punkty na
stanowisku czasowym. Start otwarty w godzinach 12-12:30
5. Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację:
Według osobnego biuletynu, zapisy dla zawodników biorących
udział w NMP przedłużone do piątku 7.11
http://sobmark.info.pl/

VII. Sędziowanie:
Zgodnie z Regulaminem ZG PTTK.
Wyniki stają się oficjalne godzinę po wywieszeniu przez
organizatorów w umówionym miejscu.

VIII. Dane techniczne tras:
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IX. Sprawy porządkowe
1. Prosimy o zachowanie czystości obuwia na terenie szkoły oraz o bezwzględne
ściąganie go przed wejściem na hale. Kto nie będzie się do tego stosował będzie
zmuszony do opuszczenia pomieszczenia.
2. W sobotę od godziny 9:45 do 14:30 uczestnicy proszeni są o opuszczenie hali
sportowej z racji rozgrywanego tam meczu 3 ligi tenisa stołowego, sytuacja ta
wynikła niespodziewanie, na co dzień zawodnicy rozgrywają swoje mecze na
hali MOSiR jednakże w ten weekend odbywa się tam również inna impreza co
spowodowało zmianę miejsca rozegrania meczu. Na ten czas uczestnicy chcący
pozostać w szkole będą mogli przenieść się razem z rzeczami na stołówkę lub
na korytarz, a Ci którzy będą brali udział w imprezach dodatkowych proszeni są
o przeniesienie swoich rzeczy na czas meczu w wyznaczone przez nas miejsce.
3. W drugi dzień zawodów etapy rozgrywane będą kilka km od bazy dlatego
niezbędny będzie środek transportu. Organizatorzy zapewniają transport
jednakże nie ma przeciwskazań aby uczestnicy skorzystali z własnych aut.
Mapki dojazdowe będą dostępne w biurze zawodów.
4. Jeżeli ktoś potrzebuje dowód wpłaty wpisowego proszony jest o zgłoszenie
tego faktu do dnia 6.11 oraz podania danych do rachunku mailem.
5. Uprzejmie informujemy, że baza imprezy jest wyposażona w pełen węzeł
sanitarny, zachęcamy do korzystania z prysznicy z ciepłą wodą po etapach aby
pozytywnej atmosfery nie zakłócił nieprzyjemny zapach 
Życzymy wszystkim uczestnikom samych udanych etapów, jak najlepszych
wyników oraz dużo wrażeń i satysfakcji.
Organizatorzy 

