
I. CELE IMPREZY 

 popularyzacja turystycznych imprez 

na orientację  

 „Turystyka łączy pokolenia” - popula-

ryzacja działalności Polskiego Towa-

rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  
 wyłonienie zwycięzców imprezy, 

 poznawanie piękna dawnych terenów górniczych 

okolicy Rokitnicy. 

II. ORGANIZATORZY 
Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział 

PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice; 

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl; 

www.facebook.com/gktcyrkino 
Impreza organizowana jest wspólnie z Kołem Tury-

stycznym przy Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu. 

III. TERMIN 

Imprezy odbędą się w dniu 2 grudnia 2017  
(sobota), bez względu na pogodę.  

IV. BAZA IMPREZY 

Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu (woj.  

śląskie), w dzielnicy Rokitnica, ul. Jordana 7; 

(http://www.sp31zabrze.szkolnykatalog.pl/). Loka-

lizacja widoczna jest na mapie na internetowej 

stronie http://goo.gl/maps/Av432, współrzędne 

GPS bramy wjazdowej na teren szkolny od strony 

ul. Śniadeckich N50°21’57,64", E18°48’0,27"). 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili poda-

nia nam danych o zgłaszających i składów zespołów 

startujących. Swój udział zgłosić można do 28.11.2017: 

wypełniając formularz zgłoszeniowy 

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php, 

lub pośrednio po wejściu na stronę 

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl, a w przypadku proble-

mów - pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl, lub 

w wiadomości na profilu Facebook: 

www.facebook.com/gktcyrkino 

  Zgłoszenie po podanym terminie jest ważne dopie-

ro po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. 

W piątek przed imprezą oraz w dniu imprezy możemy przy-

jąć zgłoszenia tylko pojedynczych osób, w ramach drobnej 

rezerwy materiałów startowych. 

W zgłoszeniu należy podać dane wymienione w formula-

rzu internetowym albo w załączonej karcie zgłoszenia. 

 Wpłaty wpisowego: na konto „PTTK – Oddział Ziemi 

Gliwickiej (koniecznie z podaniem nazwy imprezy) – 

nr konta 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658, należy 

posiadać ze sobą potwierdzenie wpłaty; także w dniu  

imprezy w bazie. 

VI. WPISOWE (OD OSOBY) 

VII. KIEROWNICTWO IMPREZY 
Kierownik imprezy – Andrzej Wysocki, 

przedstawiciel gospodarzy – Tomasz Morzyński, 

sędzia główny – Agnieszka Ćmiel, 

sekretariat – Gabriela Rościszewska, Urszula Kolanowska, 

autorzy tras – Jan Byrczek, Agnieszka Ćmiel, Adam Gruca,  

 Andrzej Wysocki,  

i wielu, wielu innych! 

VIII. MAPY I TEREN 
Mapy kolorowe, w części aktualizowane, dla kategorii 

z rywalizacją częściowo zmodyfikowane elementami zadań. 

Ok. 260295 m npm, częściowo zalesiony, teren średnio 

drożny, pocięty jarami, z drobnymi formami rzeźby terenu. 

Las zróżnicowany, o zmiennej przebieżności. 

IX. JAK DOTRZEĆ DO BAZY 
Szkoła – baza imprezy znajduje się w pobliżu skrzyżowania 

dwóch głównych ulic Rokitnicy – Krakowskiej (DK94) 

i Jordana (kierunek Helenka), a także placu przystankowego 

autobusów KZK GOP, ok. 200 m na północny zachód od 

nich. 

Do Rokitnicy, do głównego placu przystankowego o na-

zwie „Rokitnica Pętla” z wielu miast można dojechać 

autobusami linii: z Bytomia – 14, 20, 132 i 169, z Chorzo-

wa – 92, z Gliwic – 57, z Pyskowic – 20, z Tarnowskich 

Gór – 83 i 158, z Zabrza – 14, 81, 83 i 111. 

Szczegółowe rozkłady jazd oraz mapy ulic i przystanków są 

na stronach – dla autobusów https://rj.kzkgop.com.pl/ 

i http://www.mzkp.pl, dla kolei http://rozklad.plk-

sa.pl/Tablice.  

Parkowanie samochodów: na terenie szkolnym (w ograni-

czonym zakresie) i na ulicach w rejonie bazy imprezy. 

X. FORMA I KATEGORIE 
 Trasy:  

- piesze z rywalizacją – kategorie TD, TM, TU, TZ,  

TW i TH, 

- piesza bez rywalizacji w kategorii rekreacyjnej RK.  

 Wyniki imprezy zalicza się do klasyfikacji Pucharu 

Woj. Śląskiego w Marszach na Orientację - z kategorii 

TM, TW i TH oraz juniorów startujących na trasie TU 

i seniorów na trasie TZ.    

 Ilość etapów – jeden etap dzienny w każdej kategorii. 

 Długość tras –  od ok. 2,5 do ok. 6 km. Długości tras 

i limity czasu są dopasowane do warunków terenowych 

i atmosferycznych. 

 Zadania: na trasach marszu na orientację 

z klasyfikacją przewidujemy zadania topograficzno-

kartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, po-

równywania mapy z terenem, poruszania się 

w określonym kierunku i logicznego myślenia. 

 Kategorie: 

 RK – krajoznawcza dla zwolenników spaceru  

z mapą i dla przeciwników rywalizacji - bez klasyfika-

cji, polecana na spacer rodzinny, zespoły 15 osobowe,   

 TD – dla dzieci młodszych – 13 lat i mniej (urodzeni 

w 2004 r. i później), łatwa, zespoły 12 osobowe, 

 TM – dla dzieci starszych (młodzicy) – 14-16 lat (uro-

dzeni w latach 20012003), średnio trudna, zespoły  

12 osobowe, 

Kategoria wpisowe 

TD, TM, TU, TZ, TW, TH 12 zł 

RK 6 zł 

zgłoszenie po terminie +5 zł 

dodatkowa trasa orientacji precyzyjnej +4 zł 

reprezentanci 

SP31 w Zabrzu i 

GKT „Cyrkino” 

RK bezpłatnie 

inne kategorie obniżone o 50% 



 TU – dla osób w wieku 17 lat i starszych (urodzeni 

w 2000 r. i wcześniej), średnio trudna, zespoły 12 

osobowe;  

 TZ – dla osób w wieku 21 lat i starszych (urodzeni 

w 1996 r. i wcześniej), trudna, start indywidualny, 

 TW (=TW50) – dla weteranów w wieku 50 lat 

i starszych (urodzeni w 1967 r. i wcześniej), śred-

nio trudna, start indywidualny, 

 TH (=TW65) – dla nestorów w wieku 65 lat 

i starszych (urodzeni w 1952 r. i wcześniej), śred-

nio trudna, start indywidualny lub z dzieckiem do 

13 lat. 

XI. IMPREZA TOWARZYSZĄCA 
Uczestnicy XLVIII Barbórkowych MnO mają możli-

wość udziału w odbywającej się w tym samym czasie 

i terenie VII Mistrzostwach Gliwic w Orientacji 

Precyzyjnej. Starty w obu imprezach będą skoordy-

nowane – start na trasę orientacji precyzyjnej będzie 

z mety trasy marszowej. Zasady udziału w mistrzo-

stwach są opisane w odrębnym biuletynie. Chętni do 

startu w mistrzostwach wypełniają odpowiednie komór-

ki wspólnego formularza zgłoszeniowego,  

XII. ŚWIADCZENIA 
 mapa i opis zadań dla uczestnika, 

 nagrody dla zwycięzców, dyplomy do 3 miejsca, 

 odcisk ozdobnej pieczęci, 

 ciepła herbatka w bazie po powrocie z tras,  

 pamiątkowe naklejki, 

 informacja krajoznawcza o Rokitnicy,  

 potwierdzenia punktów do OInO - dla kategorii 

TD, TM, TU, TZ, TW i TH – 2 punkty, a dla kate-

gorii RK – 1 punkt, 

 możliwość przekazania książeczek do weryfikacji 

Odznaki Imprez na Orientację (OInO), 

 plik komputerowy z końcowym protokołem z im-

prezy – przesłany na podane adresy. 

XIII. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 
Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfika-

cją najpóźniej 30 minut przed odprawą techniczną. 

8.45÷11.45 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, 

przyjmowanie wpłat wpisowego,  

9.45 – otwarcie imprezy; odprawa techniczna kategorii 

z klasyfikacją; po jej zakończeniu wyjście na start pierw-

szych zespołów (dojście ok. 730 m), 

10.45÷12.15 – start zespołów kategorii RK (start z bazy 

w dowolnej minucie), 

ok. 16.00 podsumowanie (wcześniej - trasy dla młodszych, 

później - pozostałe) XLVIII Barbórkowych MnO i VII 

Mistrzostw Gliwic w Orientacji Precyzyjnej, zakończenie 

imprez. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 punktowanie zgodnie z zasadami KInO ZG PTTK  

z tym, że przyjmuje się zasadę konieczności umieszcza-

nia w potwierdzeniu numeru lub innego oznaczenia 

(według zadań) odszukiwanego punktu – przy jego bra-

ku lub wpisie błędnym potwierdzenie traktuje się i ocenia 

się jako spoza trasy (tzw. mylne), 

 organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać  

i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych,  

 zalecane jest posiadanie drobnego oświetlenia przy 

czytaniu mapy w grudniowym półmroku,  

 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie 

nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego, 

 korzystających ze zniżki obowiązuje posiadanie,  

do wglądu na imprezie, dokumentu potwierdzającego 

uprawnienie do zniżki. 

 wszystkich uczestników imprezy obowiązuje prze-

strzeganie Karty Turysty oraz zaleceń organizatorów, 

 ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizatorzy 

nie ponoszą odpowiedzialności. 

50 lat gliwickich imprez na orientację – od roku 1967,  

40 lat GKT „Cyrkino” PTTK - od roku 1977 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” 
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach 

oraz  

Koło Turystyczne Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu 

zapraszają na 

XLVIII BARBÓRKOWE 
MARSZE NA ORIENTACJĘ 

 

R E G U L A M I N  

Zabrze Rokitnica 2 grudnia 2017 

 
10 runda 15 edycji  

PUCHARU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 

MARSZE NA ORIENTACJĘ „30 DOMINO” 
 - etap jedenasty 

 


