
50 lat gliwickich imprez na orientację 1967-2017 

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

www.cyrkino.gliwice.pttk.pl 

organizuje i zaprasza na jubileuszowe 

L ZIMOWE 
ZAWODY 
NA ORIENTACJĘ 
   Góra Świętej Anny      24 lutego 2018 

DZIENNY BIEG NA ORIENTACJĘ (b.n.o.) 

i NOCNA ORIENTACJA PRECYZYJNA (o.p.) 
Wyciąg informacji z regulaminu zbiorczego, obejmującego również marsze na orientację 

Miejsce: na Górze Świętej Anny - lasy wokół amfiteatru (b.n.o.) oraz teren leśno-wiejski wokół szczytu (o.p.). 

Czas:  sobota, 24 lutego 2018 r., bez względu na pogodę i temperaturę. 

Miejsce zbiórki (baza): pomieszczenia Domu Pielgrzyma we wsi Góra Świętej Anny (gmina Leśnica, powiat 
strzelecki, województwo opolskie), ul. Jana Pawła II 7. Lokalizacja: mapa - 
http://goo.gl/maps/kUL8t, współrzędne GPS parkingu N:50°27’17,84”, E:18°10’18,93”. 

Program: sobota (24.02.2018) 8.45 – 13.30 i 17.30 - 18.15 praca sekretariatu, 
12.00 – 15.00 start b.n.o. dla kategorii A, B i C; start i meta w rejonie amfiteatru (do 1 km od bazy), 
 ok. 16.30 – 17.00 – podsumowanie kategorii A, B i C, 
19.00 – 22.00 – start o.p. dla osób z kategorii OA, OG i OP start i meta w rejonie bazy,   
niedziela (25.02.2018) ok. 8.00 (godzina do uzgodnienia) - podsumowanie kategorii OA, OG i OP; 
zakończenie imprezy. 

Kategorie i trasy:   

Mapa: dla b.n.o. „Góra Świętej Anny - amfiteatr” kolorowa, nowe opracowanie (klucz znaków ISOM 2017), 
z pełną treścią z lat 2011÷2018, w skali 1:10000, warstwice co 5 m, 
dla o.p. „Góra Świętej Anny – szczyt” kolorowa, nowe opracowanie (klucz znaków ISSOM 2007), 
z pełną treścią z lat 2011÷2018, w skali 1:4000, warstwice co 2,5 m. 

Teren: dla b.n.o. 220375 m n.p.m., górski, pocięty jarami, miejscami o dużych przewyższeniach, średnio 
drożny. Las różnorodny, o zmiennej przebieżności, występują wysokie ściany i drobne progi skalne, 

symbol 
kategorii 

dla kogo wiek 
ilość osób 
w zespole 

trudność i długość 
trasy 

ilość etapów  
i pora dnia 

biegowe z klasyfikacją A, B i C; w kat. B i C z klasyfikacją odrębną dla kobiet (K) i mężczyzn (M) 

A 
biegający i spacerujący 

na orientację 
bez ograniczeń 1÷5 

łatwa, 
ok. 1,5÷2 km 

jeden dzienny 

BK  
i BM 

biegający  
na orientację 

bez ograniczeń 1 
średnia, 
ok. 3 km 

jeden dzienny 

CK  
i CM 

biegający  
na orientację 

bez ograniczeń 1 
średnia, 

ok. 4,5 km 
jeden dzienny 

orientacja precyzyjna z klasyfikacją 

OA bez ograniczeń bez ograniczeń 1 
średnia, 

10÷15 stanowisk 
jeden nocny 

OG 
dla grup z małym  
doświadczeniem 

bez ograniczeń 2÷3 
średnia, 

10÷15 stanowisk 
jeden nocny 

OP 
osoby poruszające się na 

wózkach 
bez ograniczeń 1 + opieka 

średnia, 
10÷15 stanowisk 

jeden nocny 



dla o.p. 325400 m n.p.m., górski, miejscami o dużych nachyleniach, średnio drożny, teren częścio-
wo zabudowany, częściowo zadrzewiony. 

Opłaty od osoby, opłacane na konto „PTTK – Oddział Ziemi Gliwickiej” (koniecznie z podaniem nazwy im-
prezy) – nr 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 albo w bazie imprezy:   

oplata  

podstawowa 

za jeden start (etap) 10 zł 

za dwa starty (etapy) 16 zł 

za trzy i więcej startów –  
w połączeniu z marszami na orientację 

25 zł 

opłaty  
uzupełniające  

(nie obowiązkowe) 

jednodaniowy ciepły posiłek w sobotę +12 zł 

kolacje (piątek, sobota)  
i śniadania (sobota, niedziela) 

za każde +12 zł 

nocleg z piątku na sobotę  
i z soboty na niedzielę  

za każdy +20 zł 

zgłoszenie po terminie  +3 zł 

zwolnieni z opłaty podstawowej wpisowego: Jerzy Dymarski, Sylwester Świetlik i Adam Hyjek 

Zgłoszenia: swój udział zgłosić można do 19.02.2018 wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie 
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php, a przy niesprawności technicznej formula-
rza pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl; informacje dodatkowe w korespondencji na ten 
sam adres. Zgłoszenie po 19.02.2018 jest ważne dopiero po potwierdzeniu przyjęcia przez organiza-
tora. Przewidujemy, że w czwartek wieczorem przed imprezą na stronie klubu – organizatora poja-
wią się listy zgłoszonych. Od tej chwili zmiany i nowe zgłoszenia możliwe są tylko w ramach waka-
tów przewidzianych w tych listach i w miejsce osób rezygnujących ze startu.   

Wyżywienie i noclegi: jest możliwość zamówienia dodatkowego wyżywienia (śniadania, jednodaniowy 
obiad i kolacje) oraz noclegów z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę; ilość miejsc noclegowych 
w podanej wysokości opłaty jest limitowana – poza limitem niegwarantowana i może być w innej 
cenie. 

Informacje inne: 
- kolejność na starcie i minuta startowa ustalana będzie po zgłoszeniu się na każdym ze startów, 
- sposób potwierdzania na trasie b.n.o. – elektronicznie z użyciem kart pamięci sportIDENT (jest 

możliwość wypożyczenia), 
- sposób potwierdzania na trasie o.p. – perforatorami na kartach startowych, 
- limit czasu dla b.n.o. wynosi 75 minut, a dla o.p. podanie zostanie  przed startem, 
- na uczestników wracających z trasy w bazie czekać będzie ciepła herbata, 
- najlepsi w kategoriach otrzymają dyplomy i drobne nagrody,  
- parkowanie na parkingu przy bazie, 
- w przypadku dużej ilości śniegu lub silnego mrozu trasy mogą zostać skrócone, 
- osoby, które wcześniej zgłoszą chęć startu w dzień w marszu na orientację a potem w biegu 

na orientację, a także startu w nocnym marszu na orientacje i następującej po nim orientacji pre-
cyzyjnej, umieścimy na liście startowej marszów w pierwszej kolejności, zaś biegać i orientować 
się precyzyjnie będą po zgłoszeniu się na starty (maksymalnie do godzin podanych w programie). 

Kierownik imprezy – Andrzej Wysocki, sędzia główny i budowniczy tras – Jan Zdanowicz, sędzia oblicze-
niowy bno – Grzegorz Lippa. 

 

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

