
VI. Zgłoszenia: 

���� listownie na adres organizatora, lub mailowo na adres: 
nudel@poczta.fm 

���� Termin zgłoszeń: 20 września 2018 roku. 

���� Wstępne zgłoszenie można dokonać telefonicznie (SMS): 604811451 

���� W zgłoszeniu należy podać nazwę instytucji zgłaszającej, kontakt do 
osoby odpowiedzialnej za drużynę, ilość uczestników z podziałem na 
zespoły i kategorie, wiek zawodników 

VII. Wpisowe: 
15 zł od osoby płatne wyłącznie na konto organizatora: 02 1020 2313 0000 
3802 0555 9697. Należy okazać dowód wpłaty w chwili zgłoszenia w bazie 
zawodów. 

VIII. Zespół organizacyjny: 

���� Kierownik imprezy – Wojciech Boryczka; 

���� Sędzia główny/pomocniczy – Wojciech Boryczka PInO nr 306, Michał 
Połeć; 

���� Sędzia startu/mety – Michał Połeć 

���� Budowa tras: 

Wojciech Boryczka PInO 306 

���� Sekretariat imprezy – pracownicy MOSiR, Barbara Skowronek 

IX. Trasy i drużyny: 

���� TD – roczniki 2005 i młodsze, zespoły 2-osobowe; 

���� TM – roczniki 2002-2004, zespoły 1-2-osobowe; 

���� TJ – roczniki 1998-2001, zespoły 1-2-osobowe,  

���� TS – roczniki 1969 – 1997, start indywidualny, 

���� TW – roczniki 1954 – 1968, start indywidualny, 

���� TW65 – osoby urodzone do roku 1953 włącznie 

X. Wyposażenie drużyn: 
Kompas (busola), przyrządy kreślarskie, ubiór odpowiedni do pogody i 
poruszania się w terenie, oprawka (koszulka) na mapę, przybór do pisania, 
zegarek. 

XI. Klasyfikacja: 
Zgodnie z wytycznymi Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego 
PTTK. Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji, korzystania z pomocy 
opiekunów, osób trzecich, map nie dostarczonych przez organizatora oraz 
innych środków technicznych (np. GPS). 

XII. Świadczenia: 

���� miejsce w bazie imprezy 

���� materiały startowe 

���� dyplomy i nagrody dla miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach; 

���� puchary dla zwycięzców kategorii; 

���� odcisk pieczęci okolicznościowej, potwierdzenie 2 pkt. do OInO 

���� odznaka pamiątkowa; 

���� ciepły napój na mecie; 

XIII. Program imprezy: 
8:30-9:30 – przyjmowanie uczestników; 
9:45 – odprawa przedstartowa; 
10:00 – godzina „0”; 
13:30 – ogłoszenie wyników; 
14:00 – zakończenie imprezy. 



XIV. Komunikacja: 

���� Do przystanku autobusowego Kozłowa Góra  

•••• z Katowic .– autobus KZK GOP linia 5, 

•••• z Piekar Śl. – autobus KZK GOP linia 5, 780, 

•••• z Tarnowskich Gór – autobus KZK GOP linia 5, 780 

XV. Postanowienia końcowe: 

���� Klasyfikacja zgodna z zasadami KInO ZG PTTK 

���� impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

���� organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia zgłoszeń na 
imprezę; 

���� uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; 

���� organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione 
lub spowodowane przez osoby trzecie i uczestników 

���� interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 

ZAPRASZAMY, ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

 

 

 

XXX MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH  
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ „DIABLINO 2018”  

6. runda Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację 

REGULAMIN 
 

I. Cele imprezy: 

���� popularyzacja turystycznych marszów na orientację; 

���� wyłonienie najlepszych uczestników MnO „DIABLINO 2018”; 

���� integracja środowiska turystycznego; 

���� nauka czytania i orientowania mapy. 

���� rekreacja na wolnym powietrzu 

II. Rodzaj imprezy: 
Dzienna, piesza, nizinna, turystyczna, regionalna (2 punkty do OInO). 

III. Organizatorzy: 

MOSiR w Piekarach Śląskich 

41-943 Piekary Śl., ul. Olimpijska 3 

Współorganizator: KTK  „be loć” Piekary Śl. 

IV. Patronat honorowy: 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie 

V. Termin i miejsce imprezy: 

Impreza odbędzie się w sobotę, 22 września 2018 roku. 
Baza imprezy: hala sportowa MOSiR Piekary Śl. ul. Szkolna 1a w dzielnicy 
Kozłowa Góra 

współrzędne: N 50°24,591’; E 18°57,076’ 


