
XXX Zimowa Impreza na Orientację EKOTONA 2022 

Regulamin 

1. Termin i miejsce imprezy:                                    
5 marca 2022 r., Szkoła Podstawowa w Węgrowie 

Dojazd we własnym zakresie. 

Organizatorzy: KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu  
Współorganizatorzy: Gmina Grudziądz 

2. Komitet organizacyjny:  
Kierownik imprezy           Krzysztof Furso  

Sędzia główny       Rafał Zbrzeźny PInO 518 

Budowniczowie tras        TZ/TU Michał Sereda PInO 750, TT/TP Bartosz Mróz PInO 758 
Sekretariat                       Beata Chodziutko-Furso HPInO 70, Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska,  
                                        Celina Furso,  
Pozostali organizatorzy:  Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Rafał Dulski PInO 708, Filip Chodziutko 

3. Trasy, mapy i kategorie: etap dzienny, mapy nietypowe 

 Na wszystkich trasach dopuszczalny jest 

start indywidualny. 

 

Wybór trasy należy do uczestnika. 

 

 

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin 

Pucharu Województwa w MnO ‘2021 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) 

4. Zgłoszenia i wpisowe:  
Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawodników na poszczególnych trasach przez Formularz Google  

https://forms.gle/A8gzv9VWF3RvFFLu9 
lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie – 668 030 009 do dnia 2.03.2022 (środa) do godz. 20.00. W zgłoszeniu należy podać imiona i 
nazwiska zawodników, klub/miejscowość, rok urodzenia, wybraną trasę, kontakt mailowy/telefoniczny.   
W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników. 
Wpisowe (wg kategorii wiekowych) płatne w sekretariacie imprezy wynosi 5 zł (odliczoną kwotą).  
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.  
 

Dokładna godzina startu danego zespołu zostanie podana w liście startowej do piątku 4.03.2022 r. do godz. 18.00. Link do listy startowej: 

           
             https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-CqqCmuRNHltjKyOMXl5hNhl62wugPTUvbnKTr-ir0/edit?usp=sharing 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie jest przewidywane oficjalne rozpoczęcie i zakończenie zawodów. Wyniki będą dostępne na 

stronie internetowej klubu: www.ekoton.grudziadz.pttk.pl oraz na naszym profilu fb. 

5. Program imprezy:      5.03.2022 r.  (sobota)              
9:30 – godzina zero „00:00”  

około 15:00 – zakończenie imprezy 

6. Świadczenia: 
- mapa dla każdego uczestnika, 
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP, 
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ 
(wersję elektroniczną prześlemy mailem) 

7. Informacje organizacyjne związane z COVID-19: 
Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, ani zamknięcia imprezy. Rezygnujemy również z serwowania 
poczęstunku i herbaty po zakończeniu trasy. Prosimy, aby nie gromadzić się w lesie, na starcie i innych miejscach, a pojawić się w bazie 
zawodów dopiero o wyznaczonej w liście startowej godzinie. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy 
bezwzględnie pozostać w domu. Osłanianie ust i nosa wymagane jest zgodnie z obowiązującymi obecnie w kraju zaleceniami sanitarnymi. 
W czasie całej imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Kontakt z innymi osobami dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach 
awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę. Obowiązkowe 
wyposażenie uczestnika: środek do dezynfekcji rąk, maseczka, własny prowiant.  

8. Uwagi organizatorów: 

 Impreza  nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota 
wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków. 

 Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku. 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za 
niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich. 

 Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.  
                                                                                                                                             Do zobaczenia na szlaku!     

trasy  proponowane (kategoriom wiekowym) 
TZ - dla zaawansowanych TZ -  urodzonym w roku 2001 i starszym 
TU - dla średnio zaawansowanych TU -  urodzonym w latach 2002-2005 
TT - dla niezaawansowanych TM - urodzonym w latach 2006-2008 
TP - dla początkujących TD - urodzonym w roku 2009 i młodszym  

TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od 
wieku (niewliczana do Pucharu) 

  


