
IMPREZA NA ORIENTACJĘ 

 z cyklu „Herosi Puszczy Wkrzańskiej” 

„Zapomniane rozstaje  w okolicach ŚWIDWIA” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 MAJA 2015 (SOBOTA) 

TANOWO 
 

 

 

 

 



Dnia 16 maja (sobota)  odbędzie się  rajd PTTK na orientację na terenach Puszczy  Wkrzańskiej. Start 

godz. 10.00 ul. Start Tanowo Sklep SuperSam (centrum Tanowo). Meta ok. 15.00 miejsce na ognisko 

koło mostku na Gunicy w Tanowie. 

Na mecie zaplanowane jest ognisko. 

 Czekamy na zgłoszenia zespołów 2-4 osobowych wraz z opiekunem. Zgłoszenia można wysyłać na 

adres remidr0@gmail.com. Obowiązkowo zespół musi posiadać kompas. 

Ilość startujących zespołów jest ograniczona. 

Na 5 minut przed startem zostaną wydane mapy z zaznaczonymi na nich punktami i obiektami do 

znalezienia. 

 

Celem rajdu jest popularyzacja miejsc krajoznawczych w Puszczy Wkrzańskiej, pięknych szlaków 

pieszych oraz obiektów przyrodniczych ,unikalnych w skali  województwa i kraju . Okres rajdu 

przypada na najciekawszy okres przyrodniczy oraz turystyczny dla tego obszaru. 

Dla chętnych przewidziano wcześniejszy trening/szkolenie oraz zapoznanie się z zasadami tego typu 

imprez. 

  

 

 

  



REGULAMIN 

1. Cel Imprezy 

 ukazanie walorów mało znanej części Puszczy Wkrzańskej, 

 upowszechnienie aktywnej turystyki, 

 popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 

wypoczynku, 

 praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem. 

 Integracja przy ognisku 

2. Termin  

Impreza odbędzie się w dniu 16 maja 2015 - start godz. 10.00 

Miejsce startu imprezy: k. SKLEP SUPERSAM w Tanowie (w pobliżu przystanku MZK 

w okolicy ulicy leśnej- na mapie budnek 67c) 

 

3. Organizator 

PTTK – Oddział Zachodnipomorski w Szczecinie, Jantarowe Szlaki. 

Kontakt    remidr0@gmail.com   tel. 501266966 

Komitet Organizacyjny 

Barbara Lachowicka 

Grzegorz Żegliński 

Remigiusz Drozdowski 

  



5. Forma i Kategorie 

Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.  

 

 
 Drużyny 2-4 

osobowe +opiekun 

 Limit czasu: 4h + 

1h limitu spóźnień 

 

6.Sędziowanie i punktacja 
Sędziowanie na podstawie "Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach 

na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK, z poniższymi 

odstępstwami:  

 potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny) + 100 pkt 

 brak potwierdzenia właściwego PK 0 pkt  

 potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony) + 60 pkt 

  wykonanie zadania dodatkowego + 80 pkt 

 zły opis lub brak opisu - 50 pkt 

 punkty sędziowskie w każdej kategorii za jakość potwierdzeń graficznych, (do 

wysokości sumy etapu): 1x 50 pkt, 1x 30 pkt, 1x 20 pkt, w uzasadnionych sytuacjach 

możliwy inny rozdział punktów przy zachowaniu sumy 100pkt 

Punkt mylny uznaje się w ciągu poprawek punktu kontrolnego. 

 (w przypadku BPK punkt jest anulowany na trasie, wpis BPK będzie weryfikowany tylko 

w koniecznych przypadkach). 

 

7. Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK)  
Na Karcie Startowej 

a) Przy potwierdzaniu PK należy wpisać w polu karty startowej  

GODZINĘ pobytu na każdym PK. 

b) Potwierdzenia z LAMPIONÓW „kod z lampionu (duże litery) + „ 

nr PK” z mapy + „GODZINA”. Istotą PK z lampionem jest ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO 

MIEJSCA 

 

c) Potwierdzenia ze 

STAŁYCH PUNKTÓW TERENOWYCH i INNYCH ZADAŃ: 

„opis / odpowiedź” zadania z mapy + „nr PK ”z mapy + „GODZINA”.   

W przypadku zadań wielo-członowych wszystkie człony zadania składają 

na wartość jednego PK. 

Istotą PK ze stałych punktów terenowych i innych zadań jest UDZIELENIE WŁAŚCIWEJ 

ODPOWIEDZI ZWIĄZANEJ Z MIEJSCEM 


