V MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ
Zawody otwarte
Biuletyn info rmacyjny
Termin: 14 listopada 2015 r., sobota.
Miejsce: miasto Toszek, woj. śląskie.
Centrum zawodów: Szkoła Podstawowa im Gustawa
Morcinka w Toszku, ul. Wilkowicka 2 (wschodnia
część miasta). Współrzędne GPS: N50°27’14,95”,
E18°31’37,18”. Lokalizację tego miejsca na mapie zobaczyć można na stronie http://goo.gl/maps/kUL8t.
Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:30 do 12:30.
Organizatorzy: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Gliwice” w Gliwicach oraz Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” Oddział PTTK
Ziemi Gliwickiej w Gliwicach i Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku.
Teren: teren podmiejski – otwarty i półotwarty, z drogami gruntowymi, z łagodnym nachyleniem,
na ogół z dobrą widocznością.
Mapa: „Toszek - wschód” 1:5000, warstwice co 2,5 m, opracowana jesienią 2015 r., autor Andrzej
Wysocki.
Kategorie: P (para) - dla poruszających się z pomocą rąk (na wózkach), nie zapewniamy asystentów,
O (otwarte) - dla osób pozostałych, startujących indywidualnie, z podziałem na
OE i PE– dla osób - posiadających licencję Polskiego Związku Orientacji Sportowej,
OA – dla osób nieposiadających licencji PZOS,
OM i PM – dla osób w wieku 14 lat i młodszych,
OG – dla grup rodzinnych oraz innych zespołów (maksymalnie 2-3 osobowych).
Trasa: jeden etap klasyczny, z około 15. stanowiskami zwykłymi oraz z jednym dwu lub trzyzadaniowym stanowiskiem czasowym.
Start: w okresie od godz. 11.00 do godziny 12.30. Nie będzie listy startowej, a zarejestrowani
na liście uczestnictwa zawodnicy będą wypuszczani na trasę w interwale 1-2 minuty, po zgłoszeniu się w biurze zawodów. Zawodnicy kategorii P będą mieli na starcie pierwszeństwo.
Limit czasowy: około 105 minut dla kategorii O, a dla kategorii P odpowiednio dłuższy.
Meta: czynna do godziny 14.30.
Przepisy: zawody rozgrywane są według przepisów orientacji precyzyjnej PZOS.
Zgłoszenia: zawierające wybraną kategorię, imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania startującego oraz nazwę jednostki reprezentowanej, a także numer licencji zawodników zarejestrowanych w PZOS należy przesłać pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl;
osobiście w biurze oddziału PTTK w Gliwicach, Rynek 11 (1. piętro) od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9÷12 i 14÷17, telefonicznie lub faksem do biura oddziału na numer 322312616, do
Andrzeja Wysockiego na numer 322713908 w godzinach 20÷21.
Termin zgłoszeń: do środy 11 listopada 2015 (do 20:00). Zgłoszenie po podanym terminie jest
ważne dopiero po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. W czwartek i w piątek oraz

w dniu imprezy do godziny 11.00 możemy przyjąć zgłoszenia tylko pojedynczych osób, w ramach drobnej rezerwy materiałów startowych.
Opłaty startowe (od osoby albo grupy w kategorii OG): kategoria P - 5 zł, kategorie pozostałe 10 zł. Opłaty uiszcza się bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK (Gliwice, Rynek 11, 1 piętro,
godz. 9÷12 i 14÷17, od poniedziałku do czwartku) lub na konto „PTTK – Oddział Ziemi Gliwickiej
(koniecznie z podaniem nazwy imprezy) – nr konta 91 1240 4272 1111 0000 4839 4990 albo
w dniu zawodów w biurze zawodów. Uczestnicy równolegle odbywających się XLVI Jesiennych
Marszów na Orientację korzystają ze zniżki 60% w opłacie.
Odległości: parkowanie samochodów na ulicach w rejonie centrum zawodów; start – w rejonie
centrum zawodów, a meta – do około 1 km od centrum.
Dojazd: do Toszka dojechać można pojazdami własnymi a także pociągami i autobusami MZKP
i KZK GOP. Wybrane połączenia kolejowe i autobusowe (‘ - minuty czasu jazdy):
- pociągami - z Gliwic (22’) 10.33, z Opola (47-51’) 9.11, z Pyskowic (9’) 10.46, ze Strzelec
Op. (17’) 9.43,
- autobusem z Pyskowic (Plac Wyszyńskiego) – linia 207 (20’) 9.33 i 11.33,
- autobusowe połączenia do autobusów z Pyskowic – z Bytomia (z dworca autobusowego) linią
20 (65’) 8.10 i 10.10 oraz z Gliwic (Plac Piastów) linią 677 (24’) 8,57 i 10,57.
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.
Ogłoszenie ostatecznych wyników: w centrum zawodów - w kategorii P niezwłocznie po ustaleniu wyników i wypisaniu dyplomów, pozostałe kategorie o godz. 15.45. Najlepsi trzej zawodnicy
i zespoły w każdej kategorii otrzymają drobne nagrody i dyplomy.
WC: w centrum zawodów nie ma możliwości korzystania z bezbarierowych toalet.
Tereny zakazane do penetracji: pas o szerokości 1 km, przylegający od północy do ulicy Wilkowickiej.
Porada praktyczna: jesienią w dni pochmurne światło dzienne bywa słabe - zalecamy posiadanie
drobnego oświetlenia do podświetlenia mapy.
Osoby funkcyjne: kierownik zawodów – Agnieszka Ćmiel, zastępca kierownika i sędzia główny –
Andrzej Wysocki, budowniczy tras i sędzia obliczeniowy – Zbigniew Socha.
Informacja o dyscyplinie orientacja precyzyjna (orientacja ścieżkowa, orientacja dokładna, trail
orienteering). Jest to bardzo spokojna, choć opracowana przez sportowców, odmiana imprez
na orientację. Wymyślona dla osób niepełnosprawnych, szybko znalazła również duże uznanie
i zwolenników wśród pełnosprawnych. Opis szczegółowych zasad uczestnictwa i pokonywania
trasy znaleźć można było na polskiej stronie http://www.orienteering.mastela.pl/trailo, gdzie
w zakładce „Wirtualny trening” znajdują się przydatne materiały a także wspaniałe przykłady
do ćwiczeń przed wyjściem w teren. Przydatne informacje są też na stronie
http://www.orientop.eu/trail. Zdjęcia z polskich i czeskich zawodów poszukać i zobaczyć można
na stronie http://infoino.rajce.idnes.cz/
Strony internetowe: MUKS „MUKS Gliwice” - http://www.muksgliwice.cba.pl; GKT „Cyrkino” http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/.
Informacje dodatkowe: pisząc na adres infoino@o2.pl oraz telefonicznie: 322713908 (godz.
20÷21).

