
TERMIN I  MIEJSCE: 
10 października 2020 r. – Platerówka

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

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ORGANIZATORÓW: 
Kierownik imprezy – Henryk Sławiński
Sędzia Główny – Wojciech Król
Sędzia Pomocniczy – Tadeusz Sławiński (PInO 552)
Logistyka – Stanisław Rutkowski, Maciej Cymerman
Sekretariat – Krystyna Sławińska, Bogusława Żybort
Budowa tras :  Tadeusz Sławiński (PInO 552)  TM, TD, TT, TP

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

CEL IMPREZY: 
• upowszechnianie turystycznych marszów na orientację
• prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Lubańskiej
• rozegranie IV rundy Pucharu Dolnego Śląska w  MnO 2020
• propagowanie zdrowego stylu życia
• uwrażliwianie na ochronę ekosystemu leśnego

FORMA, ETAPY, KATEGORIE:

Puchar DLŚL w MnO 
TS – urodzeni w 1999 r. i wcześniej (3 etapy dzienne, zespoły 1-2 osobowe) 
TJ – urodzeni w 2000 - 2003 r. (etapy i zespoły jak wyżej)
TM – urodzeni w 2004 - 2006 r. (etapy i zespoły jak wyżej)
TD – urodzeni w 2007 r. i później (etapy jak wyżej, zespoły 1-3 osobowe) 

Pozostałe klasyfikacje
TU – średnio trudna, dla osób z średnim doświadczeniem w MnO,
mapy przekształcone (3 etapy dzienne, zespoły do 10 osób)
TT – średnia, dla osób z małym lub średnim doświadczeniem w MnO,
mapy lekko przekształcone (etapy i zespoły jak wyżej)
TP – łatwa, dla osób początkujących lub z małym doświadczeniem w MnO, 
pełne mapy nieprzekształcone (1 etap dzienny)

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 I PARKOWANIE:
Baza - „Lipowa Chata” w Platerówce   N:51°03'41.41''  E:15°11'04.53''
Parkować można na skraju dróg dojazdowych w pobliżu bazy (tak aby mogły 
przejechać tą drogą inne pojazdy) z przestrzeganiem zakazu wjazdu na teren 
leśny (znaki drogowe).
Zabrania się wjazdu bezpośrednio na teren bazy (nie dotyczy organizatorów).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie, ze względu na zalecenia sanitarne, zawierać powinno:
od osób pełnoletnich - imię i nazwisko, nr telefonu oraz nazwę klubu/instytucji, 
rok urodzenia, kategorię i kwotę wpisowego. Natomiast od osób niepełnoletnich
w zgłoszeniu opiekun podaje: imię i nazwisko każdego uczestnika, nazwę 
klubu/instytucji, rok urodzenia podopiecznych, kategorię  oraz obowiązkowo 
swoje dane osobowe wymagane od osób pełnoletnich.
Dane osobowe będą przechowywane max. 14 dni od zakończenia imprezy.

Wszystkie zgłoszenia należy przesłać definitywnie
do     06.10.2020   r.   do godz. 20:00   na e-mail:tedi.slawny@gmail.com

lub tel. kom. 607 811 838

WPISOWE (płatne w bazie imprezy 10.10.2020 tylko do godz. 8.45):

kategorie TS 22 zł za osobę

pozostałe kategorie 18 zł za osobę

Zwolnieni z wpisowego: Krzysztof Ligienza i Agata Hruszowiec
oraz o  piekunowie grup niestartujący w zawodach – z prawem do świadczeń.  

ŚWIADCZENIA:
1) Znaczek okolicznościowy
2) Komplet materiałów startowych
3) Poczęstunek między etapami dziennymi
4) Ciepły posiłek po etapach dziennych w bazie imprezy 
5) Punkty do OInO: 3x3pkt. TS,TU,TT; 3x4pkt. TJ,TM,TD; 1x3pkt. TP
6) Medale, dyplomy i nagrody dla najlepszych, a w kat. TU,TT,TP - dyplomy
7) Protokół z imprezy dla zgłoszonych jednostek (po podaniu e-mail)

mailto:tedi.slawny@gmail.com


PROGRAM IMPREZY:
10 października 2020 roku (sobota) 
8:00 do 8:45 – pobieranie wpisowego i wydawanie materiałów startowych
9:00 – otwarcie imprezy, odprawa techniczna E I i E II
9:30 – minuta '0' E I i E II
od 13.30 – wydawanie ciepłego posiłku w bazie  imprezy
15.00 – zamknięcie mety dla wszystkich kategorii  
16.00 – ogłoszenie wyników wstępnych po E I i E II – protesty, odwołania
17.00 – ogłoszenie wyników oficjalnych i zakończenie imprezy

PRZEBIEG IMPREZY:
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju na imprezie należy 
przestrzegać wytycznych organizatora zawartych w osobnym załączniku!

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

Oddział Łużycki
Polskiego Towarzystwa

Schronisk Młodzieżowych
w Lubaniu

Osiedlowe Koło
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego
nr 35 w Lubaniu

zapraszają na imprezę ogólnopolską
 

XVI  MARSZE  NA  ORIENTACJĘ

„BUKOWA GÓRA  2020” 

  Runda Pucharu Polski Młodzieży MnO 2020
IV Runda Pucharu Dolnego Śląska w MnO 2020

Platerówka 10 października 2020 r.
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, Powiatu Lubańskiego i Miasta Lubań
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