
IV IGRZYSKA TURYSTYCZNE 111 – komunikat

OW Czerwony Kozioł zaprasza do udziału w IV Igrzyskach Turystycznych

 Termin: 24 – 25.09.2016

 Warunki uczestnictwa i odpłatność:
 1. Drużyny 3 – 5 osobowe
 2. Z jednego środowiska max. 1 drużyna piesza i 1 drużyna rowerowa
 3. Drużyny,  w skład których wchodzą dzieci do lat 10 lub seniorzy 65 +, mogą skorzystać z możliwości zapisu na tzw. wariant 
„2/3”, co oznacza trasy o zmniejszonym stopniu trudności 
 4. Maksymalna liczba startujących drużyn 20, w tym 15 drużyn wg kolejności zapisów (od 01.04.2016) i do 5 drużyn z „dziką kartą” 
przyznaną przez organizatora
 5. Zgłoszenie: nazwa drużyny, kategoria trasy (piesza, rowerowa), imię i nazwisko kapitana oraz dane kontaktowe
 6. Do udziału zapraszamy również turystycznych „singli”, z których zostanie utworzona drużyna międzynarodowa
 7. Odpłatność:

Posiadacze odznaki 111 oraz uczestnicy poprzednich Igrzysk, posiadający min. 50 pkt do odznaki 111 są zwolnieni z opłaty za 
noclegi i śniadania, wpłacają wyłącznie wpisowe (udział w Igrzyskach + biesiada turystyczna 24.09.2016) w wysokości 10 
zł/os.

Pozostali uczestnicy: wpisowe - 30 zł/os., opłata za nocleg ze śniadaniem 30 zł/os.

Program Igrzysk i przebieg rywalizacji:

                  Sobota 24 września   

07:30 – rozpoczęcie Igrzysk w OW Czerwony Kozioł, start drużyn rowerowych, drużyny piesze na miejsca startu zostaną 
przewiezione autokarem.

        Etap pierwszy
Próba terenowa w rejonie Zlatego Chlumu z określonym limitem czasu, drużyny rowerowe trasa do 90 km (w wariancie „2/3” – do 
60 km), drużyny piesze - trasa ok. 27 pkt GOT (w wariancie „2/3” - trasa ok. 18 pkt GOT). 

        Etap drugi
Wszystkie drużyny, które w komplecie, z zachowaniem ustalonego limitu czasu ukończą próbę terenową przystępują do 2 
konkursów:
a. konkurs krajoznawczy „Góry Opawskie, Jesioniki, Sudety” (0 – 20 pkt) – współorganizator Serwis Turystyczny Nasze Sudety.pl
b. konkurs proporców turystycznych (0 – 10 pkt)

19:00 Etap finałowy z ogłoszeniem oficjalnych wyników, połączony z biesiadą turystyczną
Do etapu finałowego, rozgrywanego system play off, kwalifikuje się 8 zespołów, które zdobędą największą ilość punktów w etapie 
drugim (konkurs krajoznawczy + konkurs proporców). 
Finał to trzy konkursy, wyłaniające kolejno półfinalistów, finalistów i zwycięską drużynę. Uczestnicy fazy finałowej powinni 
wykazać się wiedzą krajoznawczą oraz praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w trakcie górskich wędrówek.

               Niedziela 25 września

09:00 – śniadanie, zakończenie Igrzysk

Sprawy regulaminowe:
1. Rywalizacja przebiega w kategorii „open”, prowadzona jest jedna klasyfikacja Igrzyskach
2. Współzawodnictwo ma charakter honorowy. Jedyną nagrodę stanowi przechodni kij honorowy, który zwycięska drużyna 
pozostawia w depozycie w OW Czerwony Kozioł
3. W konkursie proporcy oceniane są wyłącznie prace zawierające odniesienia do IV Igrzysk 111, preferowane jest rękodzieło, a po 
zakończeniu Igrzysk prace pozostają w OW Czerwony Kozioł
4. Wszelkie kwestie regulaminowe związane z przebiegiem zawodów rozstrzyga organizator.

Zapraszamy!

Marek Duda

Organizator:
OW Czerwony Kozioł
ul.Gen.Wł.Andersa 39
48-340 Głuchołazy
czerwonykoziol@wp.pl
604 650 907, 882 716 856
 


