
XI 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: 11 listopada 2021 r., świąteczny czwartek.  

Miejsce: wieś Bojszów, gmina Rudziniec, w województwie śląskim.  

Centrum zawodów: świetlica sołecka w Bojszowie, ul. T. Kościuszki 22 

(obok Ośrodka Zdrowia i boiska). Lokalizacja tego miejsca jest widoczna na 

mapie na stronie http://goo.gl/maps/kUL8t.  

Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:30 w wyznaczonych przedziałach czasowych.  

Organizatorzy: Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach. 

Teren: teren wiejski i leśny, z ulicami i drogami gruntowymi, ze znikomymi pochyleniami, na ogół ze 

zróżnicowaną widocznością. 

Mapa: „Bojszów wschód” 1:4000, warstwice co 2,5 m, opracowana jesienią 2021 r., autor  

Andrzej Wysocki. 

Kategorie:  

P (para) - dla osób z niepełnosprawnością ruchową (nie zapewniamy asystentów),  

O (otwarte) - dla osób pozostałych, startujących indywidualnie, 

OG – dla grup rodzinnych oraz innych zespołów początkujących (maksymalnie 2-3 osobowych). 

Trasa: jeden etap klasyczny (PreO), z około 15-18 stanowiskami zwykłymi oraz z jednym dwu lub 

trzyzadaniowym stanowiskiem czasowym. 

Start: z miejsca oddalonego od centrum zawodów do 1 km, czynny w okresie od godz. 11.00 do godziny 

14.00, w wyznaczonych przedziałach czasowych. Zgłaszając udział proszę podać korzystny zakres czasu 

startu. Najpóźniej dzień przed zawodami na stronie GKT „Cyrkino” będzie opublikowana lista startowa. 

Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się do bazy zawodów w wyznaczonym dla nich oknie czasowym oraz 

przebywanie tam tylko przez niezbędny czas. Zawodnicy kategorii P będą mieli na starcie pierwszeństwo. 

Minuta startowa dla osób powracających z trasy LII Jesiennych MnO będzie ustalona na mecie. 

Limit czasowy: będzie podany przed startem, około 120 minut dla wszystkich kategorii. 

Meta: w centrum zawodów, czynna do godziny 16.00.  

Przepisy: zawody rozgrywane są według przepisów orientacji precyzyjnej PZOS, z roku 2021.  

Zgłoszenia: swój udział zgłasza się poprzez formularz https://forms.gle/yxiafjGREmM32fbc9. 

W przypadku problemów z obsługą formularza można także pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl, 

podając wybraną kategorię, imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania startującego, 

a także numer telefonu (wymóg pandemiczny) oraz nazwę jednostki reprezentowanej. 

Termin zgłoszeń: do niedzieli 7 listopada 2021, godz. 21.00.  

Opłaty startowe (od osoby): 7 zł. Uczestnicy startujący także w równolegle odbywających się 

LII Jesiennych Marszach na Orientację dopłacają 3 zł za drugi start. Wpisowe płatne jest na miejscu, przed 

startem. Prosimy o posiadanie odliczonej gotówki. 

Parkowanie samochodów: parkowanie przy boisku od strony ul. Brzozowej, oraz wzdłuż dróg dojazdowych 

z zachowaniem miejsca na przejazd innych pojazdów. Współrzędne GPS zjazdu z ulicy Kościuszki na 

ul. Brzozową 50°19'34.155"N, 18°28'21.882"E / 50.3261542N, 18.4727450E. 
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Dojazd: zalecany jest dojazd samochodem. Do bazy można dostać się także autobusem GTV z przystanku 

„Gliwice Dworzec” koło poczty (od strony ulicy) przy stacji kolejowej, odjazd o godzinie 12.10. Przed 

wyjazdem proszę sprawdzić rozkład na stronie przewoźnika: https://gliwice.gtvbus.pl lub zadzwonić do 

dyżurnego ruchu - nr telefonu 608531075. 

Wyniki i wyróżnienia: nieoficjalne wyniki będą opublikowane będą internetowo w ciągu 60 godzin.  

Najlepsi trzej zawodnicy w kategorii P i O otrzymają prawo do używania tytułu Mistrza (1 miejsce) 

albo Wicemistrza (2 i 3 miejsce) Gliwic w Orientacji Precyzyjnej za rok 2021. 

Porada praktyczna: jesienią w dni pochmurne i przed zachodem słońca światło dzienne bywa słabe - 

zalecamy posiadanie drobnego oświetlenia do podświetlenia mapy.  

Osoby funkcyjne: kierownik zawodów Agnieszka Ćmiel, sędzia główny i budowniczy tras – Andrzej 

Wysocki oraz inni organizatorzy, bez których nie byłoby tych zawodów. 

Strona internetowe: GKT „Cyrkino” - http://cyrkino.gliwice.pttk.pl. 

Informacje dodatkowe: pisząc na adres infoino@o2.pl oraz telefonicznie: 663160429. 

Inne informacje:  

- nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, ani zamknięcia imprezy,  

- w bazie imprezy można przebrać się i przechować swoje rzeczy przez okres startu oraz spożyć własny 

posiłek; toalety (niedostosowane do wjazdu wózków) są poza budynkiem świetlicy 

- prosimy aby nie gromadzić się w bazie zawodów, na trasie i w innych miejscach, 

- obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego i osłaniania nosa i ust, 

- przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie startowej prosimy o nie dotykanie perforatorów ręką 

bez zabezpieczenia jej rękawiczką (dostaniecie od nas) lub jakimkolwiek skrawkiem materiału (chusta, 

szalik, rękaw, itp.); używanie własnych perforatorów jest dobrze widziane, 

- zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień podanych w biuletynie oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych imprezy, 

i orientacji precyzyjnej, 

- w centrum zawodów nie ma możliwości korzystania z toalet  przez osoby poruszające się na wózku, 

- informacje dla zainteresowanych startem w LII Jesiennych Marszach na Orientację znajdują się 

w odrębnym regulaminie, dostępnym na stronie GKT „Cyrkino”.   

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. Uczestnicy pokonują trasę w ciszy, bez rozmów. Członkowie zespołów z kategorii OG mogą się 

porozumiewać między sobą, ale tylko w sposób niesłyszalny i nieczytelny przez innych. W terenie nie 

przekracza się linii oznakowanych taśmami, ani nie wchodzi się na odcinki dróg za grubą purpurową 

kreską widoczną na mapie. Po wejściu na stronę http://www.orientujsienawat.pl/node/35 znajdziemy 

przydatne materiały i prezentację, warto wybrać „Opisy punktów kontrolnych 2018”, „OP” i „OP_kurs”. 
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