TRZECI POWIATOWY RAJD NA ORIENTACJĘ SZKOLNYCH KÓŁ KRAJOZNAWCZYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZATRZAŃSKIEGO
Patronat Honorowy:

Adam Potocki – Starosta Powiatu Chrzanowskiego.
Nadleśnictwo Chrzanów.
Józef Haduch – Prezes Zarządu Głównego PTT.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Tatrzaoskie Oddział w Chrzanowie.
Klub Sportowy Kościelec Chrzanów.

Cel Rajdu:

Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia bez uzależnieo, a także
poznanie technik orientacji w terenie z kompasem i mapą.

Regulamin Rajdu
● Rajd przeznaczony jest dla członków Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT.
● Każde Koło może zgłosid do Rajdu nieograniczoną ilośd drużyn dwuosobowych.
● Należy wypełnid kartę zgłoszeniową i wysład ją do 12.09.2014 r. na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzaoskie,
ul. Sokoła 24/108, 32-500 Chrzanów, lub e-mailem na adres: chrzanow@ptt.org.pl, tel:886-059-850
Przebieg Rajdu:
● Rajd odbędzie się 18 września 2014 r. (czwartek). Spotkanie organizacyjne uczestników przed Rajdem odbędzie
się o godzinie 8.30 na koocu ulicy Wrzosowej w Kościelcu. Start przewidziany jest o godzinie 9:00.
● Na trasie Rajdu znajdowad się będzie 20 punktów kontrolnych z perforatorami. Dokładna lokalizacja
punktów będzie zaznaczona na mapie do biegu na orientację wykonanej w skali 1:7500 z cięciem
warstwicowym co 2,5 metra. Zadaniem zespołów będzie odszukanie w terenie jak największej ilości
punktów w jak najkrótszym czasie. Każdy zespół sam ustala kolejnośd potwierdzania punktów w terenie.
● Limit czasu wynosi 90 minut.
● Zakooczenie Rajdu planowane jest około godziny 12.00.
● Każda z drużyn powinna posiadad ze sobą kompas oraz telefon komórkowy.
● Ubezpieczenie uczestników Rajdu we własnym zakresie.
● Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualny wypadek w czasie Rajdu.
● Oficjalne zakooczenie rajdu odbędzie się na terenie Miejskiego Klubu Sportów Wodnych ,,Trzebinia” nad
Zalewem Chechło ul. Głowackiego 91.
Nagrody:
● Puchary dla trzech najlepszych Szkolnych Kół PTT w dwóch kategoriach wiekowych (I kat. to szkoły
podstawowe i gimnazja, a II kat. to szkoły ponadgimnazjalne).
● Nagrody rzeczowe oraz dyplomy przyznane zostaną dla 3 najlepszych drużyn w każdej z dwóch kategorii.
● Na zakooczenie imprezy wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
● Nad przebiegiem Rajdu czuwad będą Organizatorzy.
● Sponsorami nagród będą: Urząd Miasta w Chrzanowie, Nadleśnictwo Chrzanów, Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie, PTT Oddział Chrzanów oraz Miejski Klub Sportów Wodnych ,,Trzebinia” .

