
  



XIII Jesienne Manewry Ekotona w MNO 
Grupa, 19 listopada 2022 r. 

 

1. Organizator: KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu  

2. Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie 

3. Komitet organizacyjny:  

 Kierownik imprezy: Beata Chodziutko-Furso HPInO nr leg. 70  

 Sędzia główny: Michał Sereda PInO nr leg. 750  

 Budowa tras: Rafał Dulski PInO nr leg. 708 

 Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso 

 Pozostali organizatorzy: Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Krzysztof Furso, 

Rafał Zbrzeźny PInO nr leg. 518, Ireneusz Skrzypiński, Paweł Kosowski, Bartosz Mróz 

PInO nr leg. 758 

4. Termin: 19 listopada 2022 r. 

5. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Grupa 

6. Dojazd:  

Dojazd: PKP Grudziądz Główny 7:43, Sprint-Bus Al.23 Stycznia 7:20, 8:25 

Powrót: PKP Grupa 12:26, 13:07, 14:44, 15:48, Sprint-Bus Grupa PKP 12:01, 13:11, 14:56 

7. Forma imprezy: jeden etap dzienny. 

8. Ranga imprezy: regionalna  (2  punkty  do  Odznaki  InO)  wliczana  do  Pucharu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w MNO 2022 

9. Kategorie tras:  

Wybór trasy należy do uczestnika. Dopuszczalny jest start większej liczby osób w zespole, 

jednak poza klasyfikacją pucharową. 

Trasy 
Liczba osób 
w zespole 

Proponowane kategoriom wiekowym 
(zgodnie z regulaminem Pucharu) 

TZ - dla zaawansowanych  1-2 TS - urodzonym w roku 2001 i starszym  

TU - dla średnio zaawansowanych  1-2 TJ - urodzonym w latach 2002-2005  

TT - dla niezaawansowanych  1-3 TM - urodzonym w latach 2006-2008 

TP - dla początkujących  1-3 TD - urodzonym w roku 2009 i młodszym  

TP z przewodnikiem Brak limitu Początkującym niezależnie od wieku 
(niewliczana do Pucharu) 



9. Zgłoszenia: 

Do dnia 15.11.2022 (wtorek) do godz. 20.00. 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawodników na poszczególnych trasach przez Formularz 

Google https://forms.gle/vbrJucFuTGjRXS8m9 

 

W wyjątkowych sytuacjach można dokonać zgłoszenia telefonicznie – 692 566 766. 

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodników, klub/miejscowość, rok urodzenia, 

wybraną trasę, kontakt mailowy/telefoniczny oraz zadeklarować chęć wypożyczenia busoli.   

W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników. 

10. Wpisowe:  

Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: dla uczniów – 8 zł (odliczona kwotą); dla 

pozostałych – 10 zł.  

Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania 

wszystkich świadczeń. 

 

11. Program imprezy:  

8:10 - 9:00  -  przyjmowanie uczestników w bazie 

9:10  -  otwarcie imprezy i odprawa techniczna  

9:30  -  start pierwszego zespołu – „godzina 00:00”  

ok.13:00  -   podsumowanie tras TP i TT 

ok.14:30 - 15:00  -  podsumowanie tras TU i TZ i zakończenie imprezy 

 

12. Świadczenia: 

 Mapa dla każdego uczestnika. 

 Potwierdzenie punktów do OInO i OTP. 

 Dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ. Uwaga: Jeśli 

wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to w miarę 

możliwości, dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych 

właściwych dla danej trasy.  

 Nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT - tylko z kategorii 

wiekowych właściwych dla danej trasy. 

 Słodka przekąska i herbata po etapie PROSIMY ZABRAĆ WŁASNE KUBKI. 

13. 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.  

 

 

https://forms.gle/vbrJucFuTGjRXS8m9


 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.  

 Zespół / rodzina może nieodpłatnie wypożyczyć busolę w sekretariacie zawodów (po 

zadeklarowaniu w formularzu zgłoszeniowym). 

 Punkty do Pucharu Województwa zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim 

przelicznikiem – Patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO 

 Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.  

Do zobaczenia na szlaku! 


