
                

Regulamin Turnieju Technik Harcerskich 

1. Organizatorem Turnieju Technik Harcerskich (zwanym dalej TTH) jest Komenda Hufca 
Łódź- Bałuty. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizację TTH jest HO Michał 
Michalski. 

2. TTH odbędzie się 12.04.2014 roku.  

3. Impreza zaczyna się od godz. 9.00 w miejscu startu 51°47'39.084"N, 19°18'24.984"E. 

4. Turniej jest imprezą dla patroli wystawianych przez środowiska działające w hufcu  
Łódź-Bałuty 

5. Każda drużyna harcerska może wystawić dowolną ilość patroli. 

6. Patrole mogą składać się z członków różnych drużyn. 

7. Patrole mogą liczyć od 4 do 7 osób. Chyba, że patrolowym jest osoba, która ukończyła 13 
lat najpóźniej w dniu odbycia się TTH i posiadająca stopień harcerski. Wtedy patrol może 
liczyć od 3 do 7 osób. 

8. Patrolowym może być jedynie osoba posiadająca krzyż harcerski. 

9. Oddzielna rywalizacja będzie się odbywać dla patroli w kategorii młodszej, starszej 
i wędrowniczej. Kategorię wiekową patrolu ustala się według wieku najstarszej osoby 
w patrolu. (Jeśli w patrolu jest gimnazjalista, patrol zaliczany jest do kategorii starszej.) 
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia poszczególnych kategorii w przypadku 
małej liczby patroli w danej kategorii. 

10. Każdy patrol będzie miał możliwość wykonać zadania z każdej kategorii wiekowej. Przed 
rozpoczęciem wykonywania zadania należy dokonać wyboru kategorii. Będzie miało to 
przełożenie na zdobytą ilość punktów. 

11. Wędrownicy, instruktorzy i inne osoby, które ukończyły 16 lat wchodzą 
w skład patroli w kategorii wędrowniczej. 

12. Każdy patrol musi mieć ze sobą na starcie wypełnioną kartę zgłoszenia 
patrolu (załącznik), busolę, apteczkę, długopis, menażkę i niezbędnik, 
sprawny telefon komórkowy z zapisanym numerem telefonu do 
organizatora (888-873-084) 

13. Każdy patrolowy przed wystartowaniem dostanie mapę terenu 
z zaznaczonymi punktami oraz metą, po którym patrole będą się poruszać. 

14. Start otwierany jest o godzinie 9.00 i zamykany o godzinie 11.00. Oznacza 
to, że Patrole zobowiązane są przybyć na miejsce startu podczas jego 
otwarcia i po zameldowaniu się u organizatora rozpocząć wykonywanie 
zadań turniejowych. 

15. Patrole muszą przybyć na metę znajdującą się w okolicy współrzędnych 51°48'16"N, 
19°17'41"E a dokładnie oznaczoną na mapie  do godz. 16.00. W przeciwnym przypadku 
zostaną zdyskwalifikowane. 



16. Punkty, na których uczestnicy będą wykonywać zadania, oznaczone są na mapie wraz 
z godzinami ich otwarcia. Poszczególne punkty mogą zostać otwarte lub zamknięte 
o indywidualnych porach, niezależnych od czasu otwarcia i zamknięcia startu i mety. 

17. Podsumowanie TTH- u nastąpi 14 lub 17 kwietnia 2014 roku w hufcu o godz. 19.00.  

18. Zgłoszenia na TTH przyjmowane są mailowo do 02.04. 2011 r. na adres 
michalski.elektronika@gmail.com . Zgłoszenie musi zawierać orientacyjną ilość członków 
patrolu, kategorię w jakiej patrol będzie brał udział w turnieju, środowisko lub środowiska 
do których należą harcerze wchodzący w skład patrolu, informację o tym, kto jest 
patrolowym, imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu do opiekuna 
i patrolowego lub innego członka patrolu posiadającego sprawny telefon komórkowy. 
Sposób przyjazdu na start i powrotu. 

19. Na start najlepiej dojechać autobusem linii 74. W celu uniknięcia tłoków patrole zostaną 
poinformowane, którym autobusem powinny przyjechać w terminie do 04.04.2014 r. 

20. Podczas trwania THH będzie możliwość przechowania rowerów na zamykanej posesji pod 
adresem Rąbień ul. Żucza 2-4. Fakt ten należy zgłosić organizatorowi do dnia 
04.04.2014  r. 

21. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który nie musi być członkiem ZHP. 
Opiekun ten nie musi wchodzić w skład patrolu, ale podczas trwania turnieju musi 
znajdować się na terenie jego odbywania.  

22. P Patrole są oceniane na punktach od zameldowania instruktorowi gotowości do 
wykonania zadania, do zameldowania wykonania zadania. Oceniana jest współpraca, czas 
wykonania jak i efekt końcowy. W ostatecznej punktacji znaczenie będzie miał również 
czas od zameldowania patrolu na starcie do zameldowania na mecie. 

23. Miejsce odbywania się TTH nie wymaga przechodzenia przez drogi asfaltowe. Poruszanie 
się podczas trwania TTH wzdłuż drogi asfaltowej oznacza dyskwalifikację. Droga 
wykonana z kostki lub betonu nie jest drogą asfaltową. 

24. Podczas trwania TTH uczestnicy mogą poruszać się jedynie pieszo. 

25. Podczas trwania TTH zabrania się patrolom schodzenia z dróżek leśnych, 
a w szczególności wchodzenia do mokradeł znajdujących się na terenie rezerwatu 
Torfowiska Rąbień. 

26. Patrol zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić organizatora o zaistniałym 
niebezpieczeństwie lub fakcie zgubienia się. 

27. Patrole nie spełniające wszystkich punktów regulaminu mogą wziąć udział w TTH po 
uzyskaniu indywidualnej zgody organizatora. 

28. Wszelkie pytania i niejasności proszę kierować do HO Michała Michalskiego pod adres  
e-mail michalski.elektronika@gmail.com , bądź nr tel. 888-873-084. 

 

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów. Impreza 
odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.



Karta patrolu 

Uzupełnia patrol 

Nazwa patrolu  

Środowisko / Środowiska  

Kategoria wiekowa  

 Imię i nazwisko Stopień 

Opiekun patrolu   

Patrolowy   

Członek 1   

Członek 2   

Członek 3   

Członek 4   

Członek 5   

Członek 6   

Uzupełniają punktowi 

Czytelny podpis 
punktowego 

Ilość punktów w kategoriach 

Młodsza Starsza Wędrownicza 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uzupełnia organizator 

Godzina rozpoczęcia  Godzina zakończenia  

 

Telefon kontaktowy do organizatora:  888-873-084 

Telefon alarmowy do służb:  112 


