
I. CELE IMPREZY 

 popularyzacja turystycznych imprez 

na orientację wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych, 

 „Turystyka łączy pokolenia” - popula-

ryzacja działalności Polskiego Towa-

rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  
 wyłonienie zwycięzców imprezy, 

 poznawanie okolic Byciny. 

II. ORGANIZATORZY 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział 

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

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl 
Impreza organizowana jest dzięki życzliwości miesz-

kańców wsi Bycina. 

III. TERMIN 

Impreza odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 

(sobota), bez względu na pogodę.  

IV. BAZA IMPREZY 

Bycina (wieś w gminie Rudziniec, w powiecie 

gliwickim, w województwie śląskim), Remiza 

Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Szkolna 12a. 

Lokalizację miejsca bazy na mapie zobaczyć 

można na stronie http://goo.gl/maps/Av432. 

Współrzędne GPS bazy dla nawigacji: 

N50°23’26,01”, E18°31’50,24”. 

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 1.11.2016: 

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 dopiero 

po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. W piątek 

przed imprezą oraz w dniu imprezy możemy przyjąć zgło-

szenia 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: bezpośrednio w biurze Oddziału 

PTTK (Gliwice, Rynek 11, 1 piętro, poniedziałek ÷ czwar-

tek godz. 912 i 14÷17) albo na konto „PTTK – Oddział 

Ziemi Gliwickiej (koniecznie z podaniem nazwy imprezy) 

– nr konta 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658. 

VI. WPISOWE (OD OSOBY) 

VII. KIEROWNICTWO IMPREZY 

Kierownik imprezy – Magdalena Ceglarska, 

sędzia główny – Małgorzata Ziółkowska, 

sekretariat – Gabriela Rościszewska i Urszula Kolanowska, 

autor tras – Agnieszka Ćmiel, Adam Gruca i Andrzej  

Wysocki…    

…i wielu, wielu innych! 

VIII. MAPY I TEREN 

Mapy czarno-białe i kolorowe, fragmentami aktualizowane, 

częściowo zmodyfikowane elementami zadań. 

Około 245265 m npm. Teren w większej części leśny, 

o zmiennej przechodności i przeciętnej drożni, rzeźba terenu 

miejscami urozmaicona.      

IX. JAK DOTRZEĆ DO BAZY 

 Sala remizy strażackiej znajduje się w południowej 

części Byciny, po północnej stronie drogi krajowej nr 40 

Pyskowice – Głuchołazy, między ulicami Szkolną 

i Rolniczą. Dojazd od ulicy Szkolnej. 

 Do Byciny w soboty autobusy nie kursują. Do bazy 

można dotrzeć pojazdami własnymi  albo pociągami do 

stacji Taciszów (od południa, linia Gliwice – Kędzierzyn-

Koźle) i Paczyna (od północy, linia Gliwice – Strzelce 

Opolskie), a także autobusami MZKP do przystanku  

Paczyna skrzyżowanie (linia 207 Pyskowice – Toszek), 

a następnie pieszo lub rowerem, według poniższych opisów. 

Podróżując do nas i od nas  należy zachować ostrożność na 

drogach! 
Ze stacji kolejowej Taciszów (4,53 km): z peronu zejść na asfal-

towa szosę przy wschodnim końcu i podążać nią, początkowo 

w lewo (na północ), 2,165 km do centrum wsi Taciszów. Tam 

na rozwidleniu szos wybrać odchodzącą na północ do Byciny 

i przebyć do tej wsi  2,3 km aż do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 40, za którą  ulicą Szkolną pokonać jeszcze 65 m do placu 

przed remizą (z prawej strony). 

Ze stacji kolejowej Paczyna (3,99 km): z peronu zejść na szosę 

przy zachodnim końcu, a następnie podążać w lewo (na połu-

dniowy zachód). Droga prowadzi do Byciny przez Paczynę, pola 

i lasek. Na początku Byciny, przed pałacem, wybrać ulicę Szkolną 

lub Rolniczą i jedna z nich przedostać na drugi koniec wsi. Remi-

za strażacka znajduje się między wymienionymi ulicami, ok. 65 

metrów przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 40. 

Dojście z przystanku autobusowego Paczyna skrzyżowanie 

do stacji kolejowej Paczyna (0,52 km): na skrzyżowaniu szos 

wybrać kierunek na południe, do Paczyny i  dojść do przejazdu 

kolejowego, a dalej maszerować według wcześniejszego opisu. 

Wybrane połączenia kolejowe i autobusowe (‘) - minuty 

czasu jazdy; późniejsze przyjazdy [*] tylko dla uczestników 

spoza województwa śląskiego (po wcześniejszym poinfor-

mowaniu organizatora) oraz dla osób z trasy RK. 

- pociągiem z Gliwic - do Paczyny (17’) 7.26 lub do Taci-

szowa (14-16’) 7.32 i 9.17*, 

- pociągiem z Pyskowic do Paczyny (5’) – 7.38, 

- pociągiem ze Strzelec Opolskich do Paczyny (21-22’) – 

6.34 i 9.46*, 

- autobusem z Pyskowic (Plac Wyszyńskiego) – linia 207 

(10’) 9.33*, 

- autobusowe połączenia do autobusów z Pyskowic – 

z Bytomia (z dworca autobusowego) linią 20 (65’) 8.10* 

oraz z Gliwic (Plac Piastów) linią 677 (23’) 8,56*. 

Szczegółowy rozkład jazdy oraz mapa ulic i przystanków 

jest na stronie http://rozklady.kzkgop.pl 

 

Kategoria wpisowe od osoby 

TD, TM, TU, TZ, TW, TH 9 zł 

RK 5 zł 

zgłoszenie po terminie (oprócz RK) +5 zł 

mieszkańcy wsi Bycina i ościennych 5 zł 

dodatkowa trasa orientacji precyzyjnej +4 zł 

http://goo.gl/maps/Av432
mailto:infoino@o2.pl
http://rozklady.kzkgop.pl/


X. FORMA I KATEGORIE 

 Trasy:  

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

TH, 

- piesza bez rywalizacji w kategorii rekreacyjnej RK; 

 ilość etapów: jeden etap dzienny w każdej katego-

rii,  

 długość tras –  od ok. 2,5 do ok. 5,5 km,  

 zadania: na tradycyjnych trasach marszu na orien-

tację z klasyfikacją przewidujemy zadania topogra-

ficzno-kartograficzne z zakresu umiejętności czytania 

mapy, porównywania 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 osobo-

we,   

 TD – dla dzieci młodszych – 12 lat i mniej (uro-

dzeni w 2004 r. i później), łatwa, zespoły 1-2 osobo-

we, 

 TM – dla dzieci starszych (młodzicy) – 13-15 lat 

(urodzeni w latach 20012003), średnio trudna, zespo-

ły 1-2 osobowe, 

 TU – dla osób w wieku 16 lat i starszych (urodzeni 

w 2000 r. i wcześniej), średnio trudna, zespoły 1-2 

osobowe, 

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

w 1995 r. i wcześniej), trudna, start indywidualny, 

 TW – dla weteranów w wieku 50 lat i starszych 

(urodzeni w 1966 r. i wcześniej), średnio trudna, start 

indywidualny, 

 TH – dla nestorów w wieku 65 lat i starszych 

(urodzeni w 1951 r. i wcześniej), średnio trudna, start 

indywidualny lub z dzieckiem do 13 lat. 

XI. ŚWIADCZENIA 

 mapa i opis zadań dla uczestnika, 

 nagrody dla zwycięzców, dyplomy do 3 miejsca, 

 pamiątkowa naklejka lub inna pamiątka, 

 odcisk ozdobnej pieczęci, 

 ciepła herbatka w bazie po powrocie z tras, 

 potwierdzenia punktów do OInO - dla tras TZ, TU, TH, 

TW, TM, TD – 2 punkty za etap, a dla trasy RK – 1 

punkt, 

 możliwość przekazania książeczek do weryfikacji 

Odznaki Imprez na Orientację (OInO), 

 plik komputerowy z końcowym protokołem z imprezy 

– po podaniu adresu (wydruk protokołu – na życzenie jed-

nostki zgłaszającej). 

XII. RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

9.00÷11.00 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, 

przyjmowanie ewentualnych wpłat wpisowego; uwaga – 

zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją najpóź-

niej 30 minut przed odprawą techniczną, 

10.00 – otwarcie imprezy; odprawa techniczna kategorii 

z klasyfikacją; około 15 minut po jej zakończeniu wyjście 

na start pierwszych zespołów (dojście ok. 1,15 km), 

11.00÷12.15 – start zespołów kategorii RK (start z bazy 

w dowolnej minucie), 

ok. 14.00÷16.30 podsumowanie (wcześniej - trasy dla 

młodszych, później pozostałe) i zakończenie imprezy. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 punktowanie zgodnie z zasadami KInO ZG PTTK  

z tym, że przyjmuje się zasadę konieczności umiesz-

czania 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), 

 organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać  

i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych,  

 udział na trasie VI Mistrzostw Gliwic w Orientacji 

Precyzyjnej – według odrębnego biuletynu;  chętni do 

startu w mistrzostwach uczestnicy Jesiennych MnO 

podają to w zgłoszeniu, oba starty będą skoordynowa-

ne w czasie i w terenie,  

 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie 

nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego, 

 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. 
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