
         

             ZIMOWY TURNIEJ ZASTĘPÓW
        HUFCA  ZHP  POZNAŃ – GRUNWALD
                ROGALINEK 28 -29.01.2012 R.

    PLANOWANY PRZEBIEG ZIMOWEGO TURNIEJU ZASTĘPÓW
Piątek
Od 17.30  otwarcie bazy noclegowej

Sobota
09.00 przyjmowanie zastępów i rozdział kwater dla grup przybyłych w sobotę
          przekazanie organizatorom zadań przedrajdowych.
09.30 apel otwierający Zimowy Turniej Zastępów
10.00 odprawa zastępowych przed grą: "Harcerski Dom Maklerski"
10.15 rozpoczęcie etapu I "HDM: „Zdobyć pieniądze"
14.00 zakończenie I etapu 
14.00 obiad
15.00 odprawa zastępowych
15.15 rozpoczęcie II etapu "HDM: „Giełda Papierów Harcerskich"
18.00 zakończenie gry "Harcerski Dom Maklerski"
18.15 kolacja
19.00 zajęcia integracyjne: "Harcland"
22.00 odprawa uczestników Biegu „Kompas 2012”
22.30 cisza nocna

Niedziela
07.20 pobudka
07.50 śniadanie
08.30 Indywidualny Zimowy Bieg Harcerski na orientację „Kompas 2012”
          W Biegu może uczestniczyć  każda harcerka i każdy harcerz , którzy są po 
          Przyrzeczeniu Harcerskim i ich udział w biegu zostanie pozytywnie zaopiniowany przez 
          Drużynowego ( Drużynowy lub Instruktor odpowiedzialny za daną grupę harcerzy jest proszony o    
          wskazanie na jaką trasę ma być przypisany dany harcerz , biorąc przy tym pod uwagę jego 
          umiejętności ).
          Podstawą do przyjęcia zgłoszenia na bieg będzie wypisana karta startowa ,która musi być oddana 
          do wieczornej odprawy - karty będą rozdawane w sobotę rano.
          W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Biegu, Organizator może wprowadzić limity
          ilości reprezentantów z poszczególnych zastępów.
          I część - bieg na orientację  z zaliczeniem punktów kontrolnych w określonym czasie.
          Organizatorzy przewidzieli zróżnicowaną długość tras i ich trudność.  
          Przewidywana długość tras :
          zielona     2,5 km  dla początkujących 
          niebieska 4,5 km  dla średniozaawansowanych
          czerwona 6,5 km  dla zaawansowanych



          

           II część - strzelanie z do celu z karabinka ASG - pozycja leżąca 
           oraz strzelanie do celu z pistoletu pneumatycznego - pozycja stojąca.

12.30 Obiad
13.30 Apel kończący Turniej zastępów - ogłoszenie wyników
14.00 Powrót do Poznania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
         Drużyna wystawia dowolną ilość zastępów minimum 5 - 6 osobowych . Wiek i płeć, biorących 
udział w zlocie nie podlega ograniczeniom. Zastępy biorą udział we wszystkich imprezach 
zaproponowanych przez organizatorów Turnieju. Skład zastępu ustalony w sobotę, musi pozostać nie 
zmieniony do końca Turnieju.

1. Rozpoczęcie Turnieju nastąpi w sobotę o godzinie 9.30.

2. Zastępy biorące udział w Zimowym Turnieju Zastępów powinny być wyposażone w: 
• Regulaminowe umundurowanie
• Proporce zastępów, drużyny
• Ważne legitymacje szkolne lub dowody osobiste;
• Apteczkę
• Kompasy – min 2 szt.
• Przybory do pisania
• Latarki
• Igły, nici, zapałki, finki i inne przedmioty przydatne na biwaku
• śpiwór, jasiek, przybory do mycia

3. Wszyscy uczestnicy Turnieju zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Harcerskiego oraz zwyczajów harcerskich. Niestosowanie się do powyższego może spowodować 
dyskwalifikację drużyny.

4. Obowiązuje regulaminowe umundurowanie oraz dopasowany ubiór do panujących warunków 
atmosferycznych.

5. Za próby obejścia regulaminów grozi wykluczenie z dalszej rywalizacji. Interpretacja wszystkich 
regulaminów należy do organizatorów.

6. Na trasach gier wolno używać tylko i wyłącznie map dostarczonych przez organizatorów.
7. Świadczenia rajdowe. 

            W ramach odpłatności organizatorzy zapewniają:
a. Pamiątkowy dyplom dla zastępów
b. Plakietkę uczestnictwa w turnieju
c. Drobne nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zastępów
d. Puchary dla najlepszych w Biegu „Kompas 2012”
e. Nocleg w warunkach turystycznych
f. PEŁNE WYŻYWIENIE 

                                         sobota : obiad ,podwieczorek,kolacja
                                         niedziela : śniadanie,obiad

8. Punktacja konkurencji będzie jawna i jej zasady zostaną podane na pierwszej odprawie.
9. Odpłatność: 

• Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 40,00 złotych .
• Powyższą kwotę zobowiązany jest zapłacić każdy uczestnik turnieju jak również 

opiekun zastępu.



Wpłaty należy dokonywać w Kasie Komendy Hufca w terminie do 20.01.2012 r.
Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia na Turniej.

10. Terminy – w związku z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych podstawą przyjęcia zastępu do 
rywalizacji w turnieju jest kolejność przyjmowania wpisowego w KH. 

UWAGA! Istnieje możliwość przyjazdu na turniej już w piątek . W takim przypadku do podanej kwoty 
należy doliczyć 17,00 złotych będących kosztem noclegu. Organizatorzy nie zapewniają kolacji w piątek 

oraz śniadania w sobotę. 
11. Uczestników Zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, Regulaminu bazy, ustaleń 

organizatorów.
12. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę - dlatego należy się przygotować na każdą możliwość 

- również śnieg.
II. ZADANIA PRZEDRAJDOWE
1. Organizator przewiduje jedno zadanie przedrajdowe.
     Zostanie ono podane tylko tym zastępom,które potwierdzą swój udział w turnieju.
     W związku z krótkim terminem wykonania zadania będzie osobno punktowane .
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. W trakcie Turnieju poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zasadami 
bezpieczeństwa

2. Zabrania się palenia otwartego ognia i stosowania środków pirotechnicznych.

 CZUWAJ!
KOMENDA HUFCA Pń Grunwald   


