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Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO”
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
organizuje i zaprasza na

L ZIMOWE
ZAWODY NA ORIENTACJĘ
na trasach marszów i biegów na orientację oraz orientacji precyzyjnej

Góra Świętej Anny

24-25 lutego 2018

impreza rangi ogólnopolskiej w marszach na orientację
1. runda 16. edycji (2003-2018)
PUCHARU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
MARSZE NA ORIENTACJĘ „31 DOMINO” - etapy pierwszy, drugi i trzeci

I. CELE IMPREZY
 popularyzacja imprez na orientację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 wyłonienie zwycięzców tras z klasyfikacją,
 „Szlakami niepodległości” - popularyzacja działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 poznawanie piękna Góry Świętej Anny.

II. ORGANIZATORZY
Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100
Gliwice; www.cyrkino.gliwice.pttk.pl.

III.

TERMIN

Impreza odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2018 (sobota i niedzielny poranek),
bez względu na pogodę i temperaturę.

IV.

BAZA IMPREZY

Pomieszczenia w budynku Domu Pielgrzyma we wsi Góra Świętej Anny
(gmina Leśnica, województwo opolskie), al. Jana Pawła II 7. Lokalizacja: mapa http://goo.gl/maps/Av432, współrzędne GPS parkingu N:50°27’17.84”, E:18°10’18.93”.

FORMA I KATEGORIE
symbol
ilość osób trudność i dłu- ilość etapów
dla kogo
wiek
kategorii
w zespole
gość trasy
i pora dnia
rekreacyjna krajoznawcza - pieszo, nordic walking, z sankami, na nartach lub rowerem,
bez klasyfikacji,
zwolennicy spaceru
łatwa,
z mapą, przeciwnicy bez ograniczeń;
ok. 4 km;
RK
rywalizacji;
polecana na
1÷5
na życzenie
jeden dzienny
trasa z elementami rodzinny spacer
szkolenie
krajoznawczymi
na starcie
turystyczne piesze z klasyfikacją
ur. w 2005 r.
łatwa,
TD
dzieci
2
dwa dzienne
i później
1,5÷2,5 km
ur. w latach
młodzicy
średnia,
dwa dzienne
TM
2
(dzieci starsze)
2÷3 km
i jeden nocny
20022004
łatwa,
TT
niezaawansowani
bez ograniczeń
1÷2
dwa dzienne
1,5÷2,5 km
ur. w 2001 r.
średnia,
dwa dzienne
TU średniozaawansowani
1÷2
i starsi
2÷3,5
i jeden nocny
ur. w 1998 r.
trudna,
dwa dzienne
TZ
zaawansowani
1
i starsi
2,5÷4,5
i jeden nocny
ur. w 1968 r.
dwa dzienne
TW50
weterani
1
średnia
i starsi
i jeden nocny
nestorzy
ur. w 1953 r.
łatwa,
dwa dzienne
TW65
1
(weterani starsi)
i starsi
1,5÷2,5 km
i jeden nocny
biegowe z klasyfikacją A, B i C;
w kat. B i C z klasyfikacją odrębną dla kobiet (K) i mężczyzn (M)
biegający i spacerujący
łatwa,
A
bez ograniczeń
1÷5
jeden dzienny
na orientację
ok. 1,5 2 km
BK
biegający
średnia,
bez ograniczeń
1
jeden dzienny
i BM
na orientację
ok. 3 km
CK
biegający
średnia,
bez ograniczeń
1
jeden dzienny
i CM
na orientację
ok. 4,5 km
orientacja precyzyjna z klasyfikacją
średnia,
OA
bez ograniczeń
bez ograniczeń
1
jeden nocny
10÷15 stanowisk
dla grup z małym
średnia,
OG
bez ograniczeń
2÷3
jeden nocny
doświadczeniem
10÷15 stanowisk
osoby poruszające się
średnia,
OP
bez ograniczeń 1 + opieka
jeden nocny
na wózkach
10÷15 stanowisk
 w przypadku dużej ilości śniegu lub silnego mrozu trasy mogą zostać skrócone,
 osoby, które wcześniej zgłoszą chęć startu w dzień w marszu a potem w biegu, a także
startu w nocnym marszu na orientacje i następującej po nim orientacji precyzyjnej, umieścimy na liście startowej marszów w pierwszej kolejności, zaś biegać i orientować się precyzyjnie po zgłoszeniu się na start (maksymalnie do godzin podanych w programie).
 zadania na trasach marszów na orientację – topograficzno-kartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania mapy z terenem, poruszania się w określonym kie-

runku i logicznego myślenia; długości tras i limity czasu dopasowane
do warunków terenowych i atmosferycznych.

V. MAPY I TEREN
Mapy: dla biegów n.o. „Góra Świętej Anny - amfiteatr” kolorowa, nowe opracowanie z pełną
treścią z lat 2011÷2018, w skali 1:10000,
dla marszów n.o. z niepełna treścią z okresu między latami 2018÷1900, w różnych skalach
i zmodyfikowane elementami zadań,
dla orientacji precyzyjnej „Góra Świętej Anny – szczyt” kolorowa, nowe opracowanie z pełną
treścią z lat 2011÷2018, w skali 1:4000.
Teren 220400 m n.p.m., górski, pocięty jarami, miejscami o dużych przewyższeniach, średnio drożny. Las różnorodny, o zmiennej przechodniości i przebieżności. Na terenie tras dziennych występują wysokie ściany i drobne progi skalne, a tras nocnych – teren półotwarty.

VI.

JAK DOTRZEĆ DO BAZY

Wieś Góra Świętej Anny znajduje się na szczycie góry o tej samej nazwie (inna, rzadko używana nazwa góry to Góra Chełmska). Autobusami PKS można dojechać tylko w piątek – trzy
kursy ze Strzelec Opolskich, ostatni o godz. 15.30 (kierunek Zdzieszowice). Najbliższa stacja
kolejowa znajduje się w Zdzieszowicach, na linii Opole – Kędzierzyn-Koźle. Ze stacji należy
przejść wzdłuż torów w kierunku północno-zachodnim do przejazdu kolejowego i od niego iść
dalej w stronę widocznej góry ulicą Góry Świętej Anny i trasą czarnego szlaku turystycznego.
Z amfiteatru lub wcześniej należy wspiąć się na obszar szczytowy góry, w strefie zabudowań
obejść go od strony południowej i za szosą główną dość do Domu Pielgrzyma widocznego
za kaplicami. Długość trasy ok. 6,1 km i 150 m przewyższenia.
Poranne odjazdy pociągów Przewozów Regionalnych do Zdzieszowic: z Gliwic 7.03
(z półgodzinną przesiadką w Kędzierzynie-Koźlu), przyjazd 8.26 i z Opola 6.49, przyjazd 7.27.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Swój udział zgłosić można do 19.02.2018 (poniedziałek): wypełniając formularz zgłoszeniowy
na stronie http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php albo pośrednio po wejściu
na stronę http://cyrkino.gliwice.pttk.pl lub w przypadku awaryjnym pocztą elektroniczną na
adres infoino@o2.pl. Należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy albo przekazać
wypełnioną kartę zgłoszenia lub przynajmniej podać wymagane dane. Zgłoszenie po
19.02.2018 jest ważne dopiero po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. Przewidujemy,
że w czwartek wieczorem przed imprezą na stronie klubu pojawią się listy zgłoszonych. Od tej
chwili zmiany i nowe zgłoszenia możliwe są tylko w ramach wakatów przewidzianych w tych
listach i w miejsce osób rezygnujących ze startu.

VIII. WPISOWE (OD OSOBY)
Wpłaty wpisowego: bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK albo na konto „PTTK – Oddział Ziemi Gliwickiej” (koniecznie z podaniem nazwy imprezy) – nr 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658.
za jeden start (etap)
10 zł
za dwa starty (etapy
16 zł
za trzy i więcej startów (etapów)
25 zł
jednodaniowy ciepły posiłek w sobotę
+12 zł
dodatkowe kolacja i dodatkowe śniadanie
za każde +12 zł
opłaty uzupełniające
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
oplata
podstawowa

IX.





ŚWIADCZENIA

mapa w koszulce foliowej i punktów kontrolnych albo opis zadań dla uczestnika,
pamiątkowa naklejka, odcisk ozdobnej pieczęci,
coś słodkiego, ciepła herbatka w bazie,
informacja krajoznawcza o Górze św. Anny,

 możliwość zamówienia wyżywienia oraz noclegów (sale wieloosobowe, łóżka z pościelą,
częściowo piętrowe); ilość miejsc noclegowych w podanej wysokości opłaty jest limitowana
zrobioną rezerwacją – poza limitem niegwarantowana i może być w innej cenie,
 w klasyfikacji łącznej w kategoriach TD, TM, TT, TU, TZ, TW50 i TW65 nagrody dla
zwycięzców oraz dyplomy od 1 do co najmniej 3 miejsca; w klasyfikacjach tras A,
BK, BM, CK i CM oraz OA, OG i OP – dyplomy i drobne nagrody dla najlepszych,
 potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na Orientację (OInO), za każdy start (etap) dla tras TD, TM, TU, TZ, TW50, TW65 i TT – po 3 punkty, a dla tras RK oraz biegu
na orientacje i orientacji precyzyjnej – po 1 punkcie; optymalnie łącznie 11 punktów albo
zdobycie odznaki w stopniu popularnym,
 plik komputerowy z końcowym protokołem z imprezy – przesłany na podane adresy.

X. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją najpóźniej 30 minut przed odprawami technicznymi.
sobota 8.45 – 12.00 i 17.30 – 18.15 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych,
10.00 – otwarcie L Zimowych JMnO; odprawa techniczna kategorii TD, TM, TU, TW, TZ i RK;
11.00 - start w terenie – dojście 1,6 km; kategoria RK startuje z bazy,
12.00 – 15.00 – start w rejonie amfiteatru (do 1 km od bazy), w dowolnej minucie, osób z kategorii A, B i C,
po powrocie z trasy - czas na posiłek, odpoczynek i zwiedzanie miejscowości - we własnym zakresie,
ok. 14.30 – 15.00 podsumowanie kategorii TD i TT,
ok. 16.30 – 17.00 podsumowanie kategorii A, B i C,
17.00 – podsumowanie 15 edycji Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach
na Orientację, czyli za rok 2017,
18.00 – odprawa techniczna etapu nocnego,
18.20 – start w rejonie bazy do etapu nocnego,
19.00 – 22.00 – start w rejonie bazy w dowolnej minucie osób z kategorii OA, OG i OP,
23,15 – 24.00 czas na wyjaśnienia i reklamacje, po czym wyniki stają się ostateczne,
niedziela ok. 8.00 (godzina do uzgodnienia) - podsumowanie i zakończenie imprezy
do 10 – opuszczenie bazy.

XI.

KIEROWNICTWO IMPREZY

Kierownik imprezy – Andrzej Wysocki,
sędzia główny m.n.o. – Małgorzat Ziółkowska,
sekretariat – Urszula Kolanowska
autorzy tras – Agnieszka Ćmiel, Jan Byrczek,
Wacław Czerkawski, Adam Gruca, Andrzej Wysocki i Jan Zdanowicz.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 kolejność na starcie i minuta startowa biegu na orientacje oraz orientacji precyzyjnej 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),
 w punktach trasy orientacji precyzyjnej będą dodatkowo elementy odblaskowe,
 punktowanie m.n.o. - zgodne z zasadami KInO ZG PTTK z tym, że przyjmuje się zasadę
konieczności umieszczania 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); obowiązują także ustalenia regulaminu Pucharu
Województwa Śląskiego w Turystycznych Marszach na Orientację,
 organizator może w terenie (na trasie m.n.o.) sprawdzać i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych,
 uczestnicy niepełnoletni biorą udział w imprezie pod opieką opiekuna obecnego na imprezie,
 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego,
 ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 po powrocie z trasy prosimy zdjąć obuwie przed wejściem do pomieszczeń,
 wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz zaleceń organizatorów,
 za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

