
Mistrzostwa X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha
Zakończenie sezonu  InO  ‘2021

Toruń, 18 grudnia 2021 r.
1. Termin i miejsce imprezy:
18 grudnia 2021 r. (sobota - wieczorem)
X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Plac Świętej Katarzyny 9

2. Dojazd:
 Autobusowe i tramwajowe linie MZK:  przystanek Plac Świętej Katarzyny
 W odległości około 500 metrów zlokalizowany jest dworzec PKS Toruń oraz PKP Toruń Miasto.

3. Parkingi:
Parking dla samochodów osobowych:  przed  wejściem.
Parking  dla busów i autokarów : na terenie szkoły.

4. Organizatorzy:
Rada Rodziców X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha 
Klub Imprez na Orientację PTTK  SKARMAT

5. Zespół organizacyjny:
 Kierownik zawodów – Radosław Gruźlewski
 Sędzia Główny –Bartłomiej Jarzemski
 Budowa Tras –Radosław Gruźlewski, Bartłomiej Jarzemski

6. Trasy, kategorie, mapy:
Jeden etap wieczorny , trasy turystyczne o długości ok. 1.5 h z limitem czasu 60 - 90 min.

 SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych, drużyny 2-5 osobowe),
 TX - trasa dla uczniów oraz nauczycieli X LO ( drużyny 2-3 osobowe),
 TO - trasa otwarta (dla wszystkich pozostałych uczestników).

We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Mapy nietypowe, kolorowe aktualizowane z natury.  Skala mapy odpowiednia do sytuacji. 

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia ( imię, nazwisko, organizacja, miejscowość,  kategoria, liczba osób) do dnia 15 grudnia
2021 roku (środa) SMS-em na nr.  telefonu 505-706-823 wpisując na początku X LO lub na maila:
bjarzemski996@gmail.com

8. Wpisowe:
należy wpłacać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów w wysokości 10 zł.
Dla osób niezgłoszonych może zabraknąć map.  Impreza organizowana jest na zasadzie 
samoorganizacji, wpisowe przeznaczone jest na dofinansowanie  sieci WIFI w szkole.

9. Ramowy program imprezy:
16.00 -  otwarcie sekretariatu
16.30 - 18.00 wyjście uczestników na trasę wg przydzielonych czasów startu



20.00 - zamkniecie sekretariatu
W trakcie trwania imprezy będzie ognisko

Wyniki końcowe i podsumowanie wszystkich tras zostanie opublikowane na stronie www.skarmat.pl 
oraz na stronie X LO do środy 22.12.2021 r.
 
10. Zasady startu:

 Uczestnicy pojawiają się w strefie startu o wyznaczonej godzinie, która zostanie 
opublikowana przez organizatorów na stronie internetowej (www.skarmat.pl) oraz na 
stronie szkoły (www.xlo.torun.pl) na ok. 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów.

 Wcześniej niezgłoszonym zawodnikom organizatorzy wyznaczają godzinę startu na końcu 
stawki.

 W przypadku liczby zespołów mniejszej od zgłoszonej, organizacja może otrzymać minuty
 późniejsze (wcześniejsze, nie wykorzystane minuty mogą być przyznane innym uczestnikom).

 Osoby oczekujące na start zobowiązane są do zakrycia nosa i ust oraz przestrzegania 
zachowania odległości, wymaganej przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

 Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych długopisów, potrzebnych do 
dokonywania wpisów na karcie startowej oraz zegarków.

 W czasie potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym w odpowiednią kratkę karty 
startowej, oprócz innych elementów wpisu wymaganych przez organizatorów, należy wpisać
godzinę i minutę czasu rzeczywistego.

11. Świadczenia:
Kolorowa mapa startowa dla każdego uczestnika, ognisko w trakcie imprezy 

12. Uwagi końcowe:
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• należy posiadać latarkę, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Patronat Honorowy:
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha 

http://www.skarmat.pl/
http://www.xlo.torun.pl/

