VI MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ
Zawody otwarte
Biuletyn i nformacyjny
Termin: 5 listopada 2016 r., sobota.
Miejsce: wieś Bycina, gmina Rudziniec, powiat gliwicki, województwo śląskie.
Centrum zawodów: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bycinie, ul. Szkolna 12a (południowa część wsi, po północnej stronie
drogi krajowej nr 40, w dalszej linii zabudowy). 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 12:15.
Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” w Gliwicach
oraz Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach.
Teren: teren podwiejski – otwarty i leśny, z drogami gruntowymi, z łagodnym nachyleniem, na ogół
ze średnią widocznością.
Mapa: „Bycina Kadawa” 1:5000, warstwice co 2,5 m, opracowana jesienią 2016 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 18 (+/-3). 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 120 minut dla kategorii O, a dla kategorii P odpowiednio dłuższy.
Start i meta: oddalone od centrum o 1,15 km. Możliwy dojazd samochodem. Meta czynna do godziny 14.30.
Przepisy: zawody rozgrywane są według przepisów orientacji precyzyjnej PZOS.
Zgłoszenia:
swój
udział
zgłasza
się
wypełniając
formularz
na
stronie
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php a w przypadku problemów - pocztą
elektroniczną na adres infoino@o2.pl, podając wybraną kategorię, imię, nazwisko, rok urodzenia
i miejscowość zamieszkania startującego oraz nazwę jednostki reprezentowanej, a także numer
licencji zawodnika zarejestrowanego w PZOS (jeśli posiada).
Termin zgłoszeń: do środy 1 listopada 2016 (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 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 albo
w dniu zawodów w biurze zawodów. Uczestnicy równolegle odbywających się XLVII Jesiennych
Marszów na Orientację korzystają z obniżonej opłaty: 4 zł.
Parkowanie samochodów: koło remizy i na ulicach w rejonie centrum zawodów, a także koło
startu i mety, ok. 1,15 km od centrum.
Dojazd: do Byciny w soboty nie ma komunikacji publicznej. 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 asfaltowa 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 południowy 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. Remiza 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.

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 tytuły mistrzów i wicemistrzów oraz drobne nagrody i dyplomy.
WC: w centrum zawodów oraz na starcie i mecie nie ma możliwości korzystania z bezbarierowych
toalet.
Porada praktyczna: jesienią w dni pochmurne światło dzienne bywa słabe - zalecamy posiadanie
drobnego oświetlenia do podświetlenia mapy.
Osoby funkcyjne: kierownik zawodów – Magdalena Ceglarska, zastępca kierownika i sędzia
główny – Andrzej Wysocki, budowniczy tras i sędzia obliczeniowy – Zbigniew Socha, sędziowie –
Jan Byrczek i Mateusz Szwaja.
Strony internetowe: UKS „Kometa” - https://www.facebook.com/ukskometagliwice; GKT „Cyrkino”
- http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/.
Informacje dodatkowe: pisząc na adres infoino@o2.pl oraz telefonicznie: 322713908 (godz.
20÷21).

