
                

 

IV Rodzinne Marsze na Orientację w Zielonce 

Regulamin 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorami cyklu są:  Klub Imprez na Orientację „Stowarzysze”, Koło nr 44 przy Oddziale 

Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie oraz Urząd Miasta Zielonka. 

2. Celem zorganizowania Rodzinnych MnO jest: 

 integracja rodzin poprzez wspólne spędzenie czasu, 

 podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników, 

 promocja wśród mieszkańców Zielonki różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 popularyzacja turystycznych marszy na orientację, 

 rozwijanie zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, 

 dobra zabawa, 

 wyłonienie, spośród możliwie licznego grona uczestników, zwycięzcy cyklu imprez. 

 

4. W ramach Rodzinnych MnO  zostaną przygotowane i przeprowadzone  4 rundy zawodów 

 w dniach: 

28 kwietnia 2019 

02 czerwca 2019 

01 września 2019 

13 października 2019 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rund zawodów będą publikowane na stronach 

internetowych Organizatorów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  



II. Zasady uczestnictwa i punktacja. 

1. Zawody będą odbywać się w dwóch kategoriach ze względu na stopień zaawansowania 

uczestników: 

TF A  - trasa dla początkujących   

TF B - trasa dla nieco zaawansowanych 

2. Uczestnicy mogą startować w zawodach w zespołach 2-8 osobowych. 

3. Warunkiem klasyfikacji w kategorii rodzinnej jest udział przynajmniej jednej osoby dorosłej 

będącej rodzicem lub członkiem rodziny (babcia, dziadek, ciocia, wujek, siostra, brat) oraz 

przynajmniej jednego dziecka w wieku do 15 lat (rocznik 2004 i młodsze).  

Zespoły nie spełniające tego warunku startują poza klasyfikacją. 

4. Uczestnicy będą klasyfikowani  zespołami, a aktualna klasyfikacja będzie dostępna na stronie 

internetowej Organizatora. 

5. Każdy zespół uzyskuje za imprezę punkty przeliczeniowe liczone zgodnie z zasadami VIII rozdziału 

„Zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK” – w 

szczególności zwycięzcy etapu otrzymają 1000 pkt. 

6. Do klasyfikacji generalnej będą zaliczane 3 najlepsze wyniki z czterech imprez, a zwycięzcą całego 

cyklu Rodzinnych MnO zostanie rodzina z najwyższą liczbą punktów. Dopuszcza się możliwość 

wygrania Pucharu przez więcej niż jeden zespół. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa powoływany przez Organizatora Sędzia Główny 

Pucharu. Prowadzi on klasyfikację pucharową oraz rozstrzyga wszelkie protesty związane z 

przyznanymi za udział w danej imprezie punktami. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

III. Informacje dodatkowe. 

1. Wszystkie zawody zaliczane do klasyfikacji pucharowej odbędą się bez względu na pogodę. 

2. Trasy zawodów będą poprowadzone w taki sposób, żeby dało się je przebyć z wózkiem, rowerkiem 

dziecięcym itp. 

3. W trakcie zawodów obowiązuje punktacja przyjęta w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa na 

turystycznych imprezach na orientację PTTK” 

4. Udział w III Rodzinnych MnO jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby organizacji oraz promocji  imprezy (publikacja wyników, publikacja  zdjęć z 

imprezy). 

4. Wszyscy uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.  Osoby niepełnoletnie 

startują z opiekunem lub za jego pisemną zgodą. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób 

trzecich Organizator nie odpowiada. Członkowie PTTK objęci będą w trakcie zawodów 

ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf
http://ino.pttk.pl/przepisy/reg/zasady_punktacji_i_wspolzawodnictwa_na_turystycznych_ino_pttk.pdf

