I.

CELE IMPREZY

 popularyzacja turystycznych imprez na orientację wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych,
 wyłonienie zwycięzców obu imprez,
 „Turystyka łączy pokolenia” - popularyzacja działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 poznawanie piękna dawnych górniczych
terenów okolicy Pniowca.

II.

ORGANIZATORZY
Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział
PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice.

III.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Imprezy odbędą się, jedna po drugiej, w sobotę
5 grudnia 2015 r.

IV.

BAZA IMPREZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tarnowskich Górach (woj. śląskie), w dzielnicy Pniowiec, ul. Jagodowa 72; (http://zsp2tg.pl).
Lokalizacja widoczna jest na mapie na internetowej stronie
http://goo.gl/maps/Av432, współrzędne
GPS - N50°29’46.38”, E018°48’43.86”.

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Swój udział zgłosić można do 1.12.2015 (wtorek): wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php
(czynny od 23.11.2015), albo pośrednio po wejściu na
stronę http://cyrkino.gliwice.pttk.pl lub pocztą elektroniczną na adres zawodyino@gmail.com. Należy wypełnić
internetowy formularz zgłoszeniowy albo przekazać wypełnioną kartę zgłoszenia lub przynajmniej podać wymagane dane. Zgłoszenie po 1.12.2015 jest ważne dopiero po
potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. Przewidujemy, że w czwartek wieczorem przed imprezą na stronie
klubu pojawią się listy zgłoszonych. Od tej chwili zmiany
i nowe zgłoszenia możliwe są tylko w ramach wakatów
przewidzianych w tych listach i w miejsce osób rezygnujących ze startu.

VI.

WPISOWE (OD OSOBY)

Wpłaty wpisowego: bezpośrednio w biurze Oddziału
PTTK (Gliwice, Rynek 11, 1 piętro, poniedziałek – czwartek w godzinach 9 12 i 14÷17) albo na konto „PTTK –
Oddział Ziemi Gliwickiej” (koniecznie z podaniem nazwy imprezy) – nr 23 1240 1343 1111 0010 5003
6658.
Kategoria

członkowie PTTK
jedna imdwie impreza
prezy

cami, Strzybnicką, (łukiem), Armii Krajowej (wejść główną drogą w las), za stawami w lewo ul. Edukacji Narodowej (przez las) do Jagodowej, gdzie skręcić w lewo.
Połączenia autobusowe w sobotę (w nawiasach czas jazdy
w minutach):
- do Pniowca (przyst. „Pniowiec Gospoda”) z Tarnowskich Gór (dworzec autobusowy) – linia 671 (27’) 6.50,
8.00, 10.35, 12.15, 13.30, 14.35 i 15.40.
- do Strzybnicy z Tarnowskich Gór (dworzec autobusowy) –
linia 129 (15’) 7.18, 8.10, 9.19, 10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
13.50, 14.15, 15.10 i 16.20; linia 180 (18’) 9.21, 11.46, 14.13
i 16.38; linia 614 7.25 (33’), 8.18 (20’), 9.22 (31’), 11.18
(33’), 12.27 (22’), 13.37 (22’), 14.58 (31’) i 15.53 (33’).
Do Tarnowskich Gór można dojechać autobusami i koleją
z wielu miast. Szczegółowe rozkłady jazd oraz mapy ulic
i przystanków są na stronach – dla autobusów
http://rozklady.kzkgop.pl i http://www.mzkp.pl, dla kolei
http://rozklad.plk-sa.pl/Tablice (wpisać numer tablicy 180).

pozostałe osoby
jedna imdwie impreza
prezy

TD, TM, TU,
11 zł
18 zł
13 zł
20 zł
TZ, TW, TH
RK
5 zł
6 zł
zgłoszenie po terminie (od 2.12.2015 godz. 0.01)
+5 zł
uczestnicy zawodów Barbórkowych i/lub Nocnych
w latach 1967-1980 r. (należy to udokumentować),
zniżka 50%
a także mieszkańcy Pniowca

VII.

KIEROWNICTWO IMPREZY

Kierownik imprezy - Adam Gruca,
sędzia główny – Małgorzata Ziółkowska,
sekretariat - Gabriela Rościszewska,
budowa tras – Agnieszka Ćmiel, Jan Byrczek, Adam
Gruca i Andrzej Wysocki.

VIII. MAPY I TEREN
Mapy czarno-białe i kolorowe, częściowo aktualizowane,
dla kategorii konkursowych częściowo zmodyfikowane
elementami zadań. Teren około 264 283 m npm, średniodrożny, ze słabo ukształtowaną naturalną rzeźba. Las zróżnicowany, o zmiennej przebieżności.

IX.

JAK DOTRZEĆ DO BAZY

Szkoła – bazy imprezy znajduje się w środkowej części
osady, przy jej głównej drodze, na zachód od wlotu drogi
dojazdowej ze Strzybnicy (sąsiednia dzielnica przy drodze
krajowej nr 11). Do Pniowca możliwy jest dojazd autobusami MZKP (ważne są bilety wspólne z KZK GOP, taryfa
na jedną gminę). Można też dojechać do Strzybnicy - najbliższe przystanki autobusowe to – „Strzybnica Park Hutniczy” (linia 129; 3,1 km do bazy) i „Strzybnica II” (linia
180 i 614; 3,2 km do bazy). Od tych przystanków do szkoły w Pniowcu należy iść na północny wschód. Od „Strzybnicy II” przejść przez tory kolejowe do ulicy Zagórskiej
(DK11) i blisko przyst. „Strzybnica Park Hutniczy” wejść
w ulicę ks. prałata E. Płonki, a następnie iść kolejno uli-

X.

FORMA I KATEGORIE

 Trasy:
- piesza bez rywalizacji i klasyfikacji – w kategorii rekreacyjnej RK,
- piesze z rywalizacją – kategorie TD, TM, TU, TZ, TW i TH.
 Ilość etapów:
- jeden dzienny w kategorii RK;
- dwa dzienne w kategorii TD;
- dwa dzienne i jeden nocny, w kategorii TM.
- dwa - po jednym dziennym i nocnym, w kategoriach TU,
TZ, TW.
Uczestnik może startować we wszystkich etapach swojej
kategorii albo tylko w etapach dziennych lub nocnych.
 Długość tras – ok. od 2,5 do 6,5 km w dzień i ok.
od 2,5 do 5,5 km nocą. Na trasach z klasyfikacją przewidujemy zadania topograficzno-kartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania mapy z terenem, poruszania się w określonym kierunku i logicznego myślenia.
Długości tras i limity czasu dopasowane do warunków terenowych i atmosferycznych oraz pory dnia.
 RK – krajoznawcza dla zwolenników spaceru
z mapą i dla przeciwników rywalizacji, zespoły 1 5 osobowe, trasa bez klasyfikacji,
 TD – dla dzieci młodszych urodzonych w 2002 r.
i później, łatwa, zespoły 1÷2 osobowe,

 TM – dla dzieci starszych (młodzicy) urodzonych
w latach 1999 2001, średnio trudna, zespoły 1÷2 osobowe,
 TU – dla osób urodzonych w 1998 r. i starszych, średnio
trudna, zespoły 1-2 osobowe,
 TZ – dla osób urodzonych w 1994 r. i starszych, trudna,
start indywidualny,
 TW – dla weteranów urodzonych w 1965 r. i starszych,
średnio trudna, start indywidualny,
 TH – dla nestorów urodzonych w 1948 r.
i starszych, średnio trudna, start indywidualny lub
z dzieckiem do 13 lat.

16.30 – otwarcie XLVI Nocnych MnO; odprawa techniczna,
podanie miejsca i czasu rozpoczęcia startu w terenie,
ok. 22.30 podsumowanie XLVI Nocnych MnO oraz wręczenie pucharów Patrona.

XI.

 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 uczestnikom tras dziennych zalecamy posiadanie drobnego
oświetlenia do podświetlenia mapy; start w imprezie
nocnej wymaga własnego oświetlenia!
 od uczestników tras nocnych wymagane jest posiadanie
odblasków; poza tym zaleca się posiadanie kamizelek
w kolorach ostrzegawczych,
 punktowanie - zgodne z zasadami KInO ZG PTTK
z tym, że przyjmuje się zasadę konieczności umieszczania
w potwierdzeniu numeru lub innego oznaczenia (według
zadań) odszukiwanego punktu – przy jego braku lub wpisie błędnym potwierdzenie traktuje się i ocenia się jako
spoza trasy (mylne); obowiązują także ustalenia regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Turystycznych
Marszach na Orientację (http://www.pucharino.slask.pl/),
 organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać i oceniać
poprawność potwierdzania punktów kontrolnych,
 ocena łączna z obu imprez prowadzona będzie tylko
na potrzeby klasyfikacji pucharowych,
 zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego,
 korzystających ze zniżki obowiązuje posiadanie,
do wglądu na imprezie, legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za rok 2015,
 wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz zaleceń organizatorów,
 ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 protesty można składać do 30. minut od wywieszenia pełnych wyników danej kategorii.

ŚWIADCZENIA

 mapa i opis zadań dla uczestnika,
 w kategoriach TD, TM, TU, TW, TH i TZ nagrody dla
zwycięzców oraz dyplomy od 1 do 3 miejsca w każdej imprezie,
 w kategoriach TM, TU, TW, TH i TZ puchary ufundowane przez Patrona dla zwycięzców w klasyfikacji łącznej obu imprez (według zasad dla imprez wieloetapowych),
 pamiątkowa naklejka lub inna pamiątka,
 odcisk ozdobnej pieczęci,
 coś słodkiego, ciepła herbatka po powrocie z etapów, dla
startujących w obu imprezach zupka typu „gorący kubek”,
 informacja krajoznawcza o Pniowcu,
 potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na Orientację
(OInO), za każdy start - dla tras TZ, TU, TH, TW, TM,
TD – 2 punkty, a dla tras RK – 1 punkt,
 plik komputerowy z końcowym protokołem z imprezy.

XII.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją najpóźniej 30 minut przed odprawami technicznymi.
8.20 – 10.45 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych
XLVI Barbórkowych MnO,
9.40 – otwarcie XLVI Barbórkowych MnO; odprawa techniczna kategorii z klasyfikacją (oprócz RK); podanie miejsca i czasu rozpoczęcia startu w terenie,
10.30 – początek startu zespołów kategorii RK (z bazy),
ok. 15.30 podsumowanie XLVI Barbórkowych MnO,
14.45 – 16.30 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych
uczestnikom XLVI Nocnych MnO,

XIII. NOCLEGI
Jest możliwość przenocowania z piątku na sobotę i z soboty
na niedzielę w sali gimnastycznej na sprzęcie uczestnika (materac,
śpiwór i miękkie kapcie). Odpłatność w kwocie do 10 zł od osoby
za noc będzie zbierana w gotówce na miejscu w trakcie imprez.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO”
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
cyrkino.gliwice.pttk.pl
zaprasza na

XLVI BARBÓRKOWE
MARSZE NA ORIENTACJĘ
oraz na

XLVI NOCNE
MARSZE NA ORIENTACJĘ

Impreza pod patronatem Dyrektora Instytutu Geologii
Stosowanej, Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej, dr hab. inż. Marka Pozzi prof. nzw. Pol. Śl.

Tarnowskie Góry Pniowiec

5 grudnia 2015

14 runda
PUCHARU POLSKI MŁODZIEŻY
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
(ino.pttk.pl/młodzież)

8 runda
PUCHARU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W MARSZACH
NA ORIENTACJĘ
MARSZE NA ORIENTACJĘ „28 DOMINO”
- etap dziesiąty i jedenasty

