
VIII MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ 
Zawody otwarte  

B i u l e t yn  i n f o r m a c y j n y  

Termin: 10 listopada 2018 r., sobota.  

Miejsce: wieś Stanica, w gminie Pilchowice, w powiecie gliwickim, 

w województwie śląskim.  

Centrum zawodów: budynek Ludowego Klubu Sportowego 

„Orzeł” w Stanicy, ul. Sportowa (końcowa część). Budynek klu-

bowy – baza zawodów znajduje się koło boiska piłkarskiego, na 

północny zachód od drogi wojewódzkiej z Knurowa do Racibo-

rza. Blisko wspólnego zjazdu do ulic Sportowej i Dworcowej znajduje się przystanek autobusowy. 

W dniu zawodów autobusy PKS z Raciborza jeżdżą dopiero od południa. Współrzędne GPS: 

N50°12’25,154", E18°30’25,584". Lokalizację tego miejsca na mapie zobaczyć można na stronie 

http://goo.gl/maps/kUL8t. 

Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:45 do 11:45. 

Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” w Gliwicach oraz Gliwicki Klub Terenoznaw-

czy „Cyrkino” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach, we współpracy z Ludowym Klubem 

Sportowym „Orzeł” w Stanicy. 

Teren: teren zabudowy wiejskiej, polny oraz leśny, z ulicami i drogami gruntowymi, z łagodnym 

nachyleniem, na ogół ze średnią widocznością. Na obrzeżach występują liczne doły i wzniesienia 

- pozostałości dawnej kopalni rudy darniowej. 

Mapa: „Stanica Górniki zachód” 1:4000, warstwice co 2 m, opracowana jesienią 2018 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 i PA – 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 (PreO), z około 18 (+/-3). stanowiskami zwykłymi oraz z jednym dwu 

lub trzyzadaniowym stanowiskiem czasowym. 

Start: oddalony od centrum o ok. 1,8 km (możliwy dojazd samochodem), czynny w okresie 

od godz. 11.00 do godziny 12.30. Nie będzie listy startowej, a zarejestrowani na liście uczestnic-

twa zawodnicy będą wypuszczani na trasę w interwale 1-2 minuty, po zgłoszeniu się na starcie. 

Zawodnicy kategorii P będą mieli na starcie pierwszeństwo. 

Limit czasowy: będzie podany przed startem, około 120 minut dla kategorii O, a dla kategorii P 

odpowiednio dłuższy. 

Meta: w centrum zawodów, czynna do godziny 14.30.  

Przepisy: zawody rozgrywane są według przepisów orientacji precyzyjnej PZOS.  

Zgłoszenia: swój udział zgłasza się pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl, podając wybra-

ną kategorię, imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania startującego oraz na-
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mailto:infoino@o2.pl


zwę jednostki reprezentowanej, a także numer licencji zawodnika zarejestrowanego w PZOS (je-

śli posiada). 

Termin zgłoszeń: do wtorku 6 listopada 2018. 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 drob-

nej rezerwy materiałów startowych.  

Opłaty startowe (od osoby albo grupy w kategorii OG): kategoria P - 10 zł, kategorie pozostałe 

- 14 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 XLIX Jesiennych 

Marszów na Orientację korzystają z obniżonej opłaty, wynoszącej 3 zł. 

Parkowanie samochodów: na parkingu przy centrum zawodów (w ograniczonym zakresie) 

i wzdłuż ulicy Sportowej. 

Dojazd: autobusy przejeżdżające przez Stanicę w soboty kursują dopiero popołudniu. Przedpołu-

dniem autobusy komunikacji publicznej dojeżdżają tylko do sąsiednich wsi - do Bargłówki z Gli-

wic z przesiadką w Sośnicowicach oraz do Rud z Rybnika.  

Osoby jadący samochodami od strony Pilchowic w centrum Stanicy, po minięciu kościoła, 

za przystankiem autobusowym po prawej stronie, skręcają w prawo i zaraz po skręcie (20 m) 

na rozwidleniu odbijają w lewo w ulicę Sportową, którą jadą jeszcze 280 m. 

Ogłoszenie ostatecznych wyników: w centrum zawodów - w kategorii P niezwłocznie po ustale-

niu wyników i wypisaniu dyplomów, pozostałe kategorie ok. godz. 15.45. Najlepsi trzej zawodnicy 

i zespoły w każdej kategorii otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów oraz dyplomy i drobne na-

grody. 

WC: w centrum zawodów; 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 Adam Gruca, sędzia główny – Andrzej Wysocki, budowni-

czowie tras Zbigniew Socha. 

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: 663160429. 

Inne  informacje: zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletyn 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promo-

cyjnych imprezy i orientacji precyzyjnej.  

Zasady orientacji precyzyjnej: forma orientacji, w której możliwości fizyczne nie mają istotnego 

znaczenia, a wynik jest odbiciem logicznego myślenia, umiejętności porównania terenu z mapą 

czyli analizy wzajemnego usytuowania obiektów terenowych i sposobu przedstawienia tego na 

mapie, odczytania informacji przekazanych w opisach punktów kontrolnych, ustalenia w terenie 

miejsc wskazanych na mapie i w opisie lokalizacji punktów oraz wybór czy i które z widocznych 

oznakowań lampionami odpowiada tym miejscom. Polecamy przydatne materiały i prezentację 

dostępne pod adresem http://www.orientujsienawat.pl/do-pobrania.html, gdzie warto wybrać Opi-

sy punktów kontrolnych, OP i OP_kurs. 
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