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Regulamin
1. Cel imprezy: uczczenie 50-lecia gliwickich imprez na orientację (od 1967 r.),
- uczczenie 40-lecia Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” (od 1977 r.),
- wspomnienie Jerzego Kalli, pierwszego organizatora gliwickich imprez na orientację.
2. Patronat honorowy: Waldemar Fijor - dawny prezes GKT „Cyrkino”,
obecnie przewodniczący Komisji InO ZG PTTK.
3. Organizator: Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
(44-100 Gliwice, Rynek 11) i przyjaciele.
4. Data imprezy: 12 listopada 2017 r. /niedziela/.
5. Miejsce imprezy: Rzeczyce koło Gliwic /gmina Rudziniec/ i okolica.
6. Miejsce zbiórki i startu na trasy: stacja kolejowa Taciszów na trasie Gliwice –
Kędzierzyn-Koźle, od godziny 10.15 dla maszerujących i od 12.30 dla biegających
i kolarzy. Start czynny do godziny 13.00. Dojazd we własnym zakresie, np. pociągiem
Przewozów Regionalnych (cena biletu zł 5.30 z Gliwic i 4,00 z Rzeczyc Śl.) odjazd
z Gliwic o 9,59 i 12.19 oraz z Rzeczyc Śl. o 10.10 i 12.29; przyjazd do Taciszowa 10.14
i 12.33. Organizator może wasze zbędne rzeczy zabrać ze startu i zawieść do centrum
zawodów. Miłośnicy jeżdżenia samochodem mogą samochód zostawić na obrzeżu centrum
zawodów lub koło przystanku kolejowego Rzeczyce Śląskie (najlepiej od północnej
strony) i dojechać na start pociągiem.
7. Centrum zawodów: terenowe, od południowej strony jeziora Dzierżno Duże (Rzeczyckie),
do 1 km od przystanku kolejowego Rzeczyce Śląskie. Dojście do miejsca bazy będzie
wyznakowane od przystanku kolejowego, a dojazd – od rozwidlenia dróg asfaltowych
po północnej stronie torów kolejowych i ok. 0,7-0,8 km na zachód od przystanku
kolejowego. Lokalizacja oraz współrzędne nawigacyjne miejsca parkowania samochodów
podana zostaną w czwartek przed zawodami (9.11.2017) na internetowych mapach
http://goo.gl/maps/kUL8t i http://goo.gl/maps/Av432. Meta tras będzie w centrum
zawodów.
8. Trasy: długość ok. 4,5 – 6 km
- biegowa, z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn, możliwy jest dodatkowy podział
wiekowy, przy większej ilości zgłoszonych osób,
- marszowa, z zadaniami przeciętnej trudności, o charakterze topograficznokartograficznym (bez kreśleń), zespoły 1-2 osobowe,
- rowerowa (na własnych rowerach), zespoły 1-2 osobowe, z podziałem na kategorie
kobiet i mężczyzn
- rekreacyjna (spacerowa, rodzinna, towarzyska itp.), ilość osób w zespole dowolna.
9. Klasyfikacja: na trasach biegowej i rowerowej – jak najwięcej odnalezionych punktów
kontrolnych w najkrótszym czasie; na trasie marszowej – według przepisów KInO ZG PTTK
z 1979 r., na trasie rekreacyjnej – bez klasyfikacji.
10. Mapy: przede wszystkim kopia mapy opracowanej przez Jerzego Kallę w 1967 r.
11. Świadczenia: pamiątka udziału, woda pitna na mecie, kiełbaska do opiekania w ognisku,
materiały startowe, potwierdzenia do odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.
12. Zgłoszenia udziału: do niedzieli 5 listopada - tradycyjnie listem priorytetowym
ze znaczkiem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany wyżej, albo od
poniedziałku 30 października do środy 8 listopada wypełniając formularz dostępny pod
internetowym adresem http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php,
a w trudnych sytuacjach w obsłudze komputera przesyłając elektronicznie na adres
infoino@o2.pl; późniejsze zgłoszenia ważne są po potwierdzeniu przyjęcia; na starcie –
tylko w ramach drobnej rezerwy materiałów startowych, bez gwarancji otrzymania kompletu
świadczeń.
13. Wpisowe: opłata podstawowa 8 zł od osoby oraz wkład materialny do puli nagród,
o wartości 5 zł lub więcej albo dodatkowa opłata w gotówce + 7 zł. Wpłata gotówką
na starcie. Z opłaty podstawowej, po udokumentowaniu, zwolnieni są uczestnicy dowolnej
gliwickiej imprezy na orientację z lat 1967-1977. W zgłoszeniu prosimy podać czy
będzie wkład do nagród, czy opłata dodatkowa.
14. Inne informacje:
- zawody przeprowadzone są według standardów technicznych epoki pierwszych lat
organizacji imprez na orientację,
- mile widziane stroje i wyposażenie z dawnych lat,
- w centrum zawodów nie ma dostępu do wody pitnej i zorganizowanych toalet (będzie
dostępny papier toaletowy i saperka),
- obowiązuję przestrzeganie porządku i poleceń organizatorów,
- telefon kontaktowy: 663160429.
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Zapraszamy - do zobaczenia!

