
TERMIN I  MIEJSCE: 
5 listopada 2016 r. – Henryków Lubański

ORGANIZATOR:
Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu 
Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu 

WSPÓŁORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Urząd Miasta Lubań, Urząd Gminy Lubań

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW: 
Kierownik imprezy –   Henryk Sławiński (OInO nr 2/JG/2006)
Sędzia Główny –         Tadeusz Sławiński (PInO nr 552)
Sędzia Pomocniczy –   Wojciech Król (PInO nr 442) 
Sekretariat :     Krystyna Sławińska, Bogusława Żybort, Danuta Śliwa
Budowa tras :  Tadeusz Sławiński (PInO nr 552)  TM, TD, TP

 Jacek  Sławiński    (PInO nr 639)  TE,TS,TJ
 Radosław Goś       (PInO nr 634)  TE,TS,TJ

CEL IMPREZY: 
· upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
· prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Lubańskiej
· rozegranie VIII rundy Pucharu Dolnego Śląska w  MnO 2016
· propagowanie zdrowego stylu życia.
· propagowanie marszów na orientację w Gminie Lubań

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:  
TE – zgodnie z ustaleniami DKInO (2 etapy dzienne i 1 nocny) 
TS – urodzeni w 1995 r. i wcześniej (jak wyżej) 
TJ – urodzeni w 1996 - 1999 r. (jak wyżej)
TM – urodzeni w 2000 - 2002 r. (2 etapy dzienne)
TD – urodzeni w 2003 r. i później (2 etapy dzienne) 
TP – wiek dowolny – bez klasyfikacji i nagród (1 etap dzienny)
W kat. TE, TS i TJ startują zespoły 1 lub 2-osobowe a w kat. TM  i TD zespoły 2-
osobowe.
Odstępstwa od w/w ilości osób w zespołach jedynie za zgodą Sędziego Głównego (w kat. 
TM i TD zespół jednoosobowy w przypadku doświadczonego zawodnika oraz w kat. TD 
zespołu 3-osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy czym w składzie 
takiego zespołu nie może być osoby, która zajęła miejsce 30 i wyższe w klasyfikacji po IV 
rundzie Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację 2016.       
W trakcie trwania imprezy składy zespołów nie mogą ulec zmianie!

MAPA I TEREN:
Mapy nietypowe, przekształcone, aktualizowane w okolicach PK.
Teren  o zróżnicowanej przebieżności i nieznacznych przewyższeniach. 

BAZA IMPREZY:
SM „Pod Cisem” w Henrykowie Lubańskim (z DW296 kierunek cis).

           A4 Godzieszów 6km

   DK30 Lubań 6km

ZGŁOSZENIA:
Listę uczestników danej drużyny z podaniem kategorii, imienia i nazwiska 
oraz rokiem urodzenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście
w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2016   r.   do godz. 20:00
na adres:   Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki
w Lubaniu  59-800 Lubań  ul. Łużycka 1    e-mail: tedi.slawny@gmail.com

WPISOWE (płatne w bazie imprezy):   

Kategoria członek PTTK lub PTSM Pozostali
TE,TS,TJ 18,00 zł 20,00 zł
TM,TD 12,00 zł 14,00 zł

TP 8,00 zł 10,00 zł
Zniżki za okazaniem aktualnej legitymacji z opłaconą składką na 2016 r.
Zwolnieni z wpisowego:   Krzysztof Ligienza, Janusz Desput. Opiekun grupy 
nie startujący w zawodach nie płaci wpisowego ale otrzymuje świadczenia.

ŚWIADCZENIA:
1) Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Dowóz z bazy w miejsce zawodów
4) Poczęstunek między etapami dziennymi
5) Ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie imprezy 
6) Punkty do InO: 3x2pkt. dla TE,TS,TJ; 2x2pkt. dla TM,TD; 1x1pkt. TP
7) Medale, dyplomy i nagrody dla najlepszych – nie dotyczy kat. TP
8) Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)
9)   Puchar za najliczniejszy udział zawodników z GMINY LUBAŃ



PROGRAM IMPREZY:

5 listopada 2016 roku (sobota) 
do 8.45 – przyjmowanie wpisowego i wydawanie materiałów startowych 
9:00 – otwarcie imprezy, odprawa techniczna 
9:30 – wyjazd na miejsce startu wszystkich kat. autobusem organizatora
9:45 – minuta 0
od 14.00 – wydawanie ciepłego posiłku w bazie  imprezy
15.00 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii  
15.30 – ogłoszenie wyników wstępnych, ewentualne protesty, odwołania
16.00 – ogłoszenie wyników oficjalnych i zakończenie dla kat. TM, TD, TP
od 17.00 – zakwaterowanie w SM „Pod Cisem” w Henrykowie Lubańskim  
(w bazie imprezy) na łóżkach z pościelą 20 zł od osoby. 
Chęć skorzystania z noclegu trzeba zaznaczyć w zgłoszeniu!
18.00 – odprawa techniczna etapu nocnego dla kat. TE,TS,TJ
18.15 – start do etapu nocnego
21.30 – zamknięcie mety dla  etapu nocnego i start etapu niespodzianki
22.00 – ogłoszenie wyników wstępnych, ewentualne protesty, odwołania
22.30 – ogłoszenie wyników oficjalnych i zakończenie dla kat. TE,TS,TJ
09.30 niedziela – opuszczenie bazy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
· Sędziowanie zgodnie z zasadami punktacji ZG PTTK i postanowieniami 

Regulaminu Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
· Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

(nie dotyczy członków PTTK z aktualną składką)
· Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, 

Regulaminu Imprezy oraz poleceń organizatorów
· Za rzeczy zagubione oraz szkody powstałe w trakcie imprezy organizatorzy nie

ponoszą odpowiedzialności
· Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

· Dodatkowe informacje:
Tadeusz Sławiński   kom. 607 811 838  e-mail: tedi.slawny@gmail.com   
Henryk Sławiński   kom. 604 927 247  e-mail: ptsmluban@poczt  a  .fm

                                                                    Serdecznie zapraszamy.
                                                                 Organizatorzy.

Oddział Łużycki
Polskiego Towarzystwa

Schronisk Młodzieżowych
w Lubaniu

Osiedlowe Koło
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego
nr 35 w Lubaniu

XII  MARSZE  NA ORIENTACJĘ

„BUKOWA GÓRA  2016”

VIII Runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2016

Lubań
5 listopada 2016 r.
Impreza dofinansowana przez:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Urząd Miasta Lubań i Urząd Gminy Lubań
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