XII MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ
Zawody otwarte
Informacje techniczne
Termin: 11 listopada 2022 r., świąteczny piątek.
Miejsce: wieś Ligota Łabędzka, gmina Rudziniec, w województwie śląskim.
Centrum zawodów: świetlica sołecka w Ligocie Łabędzkiej, ul. Szkolna 1
(w budynku dawnej szkoły). Lokalizacja tego miejsca jest widoczna na mapie
na stronie http://goo.gl/maps/kUL8t. Ulica Szkolna jest przedłużeniem mało
zabudowanej ulicy Wiejskiej, ciągnącej się od końca ulicy Bydgoskiej w Brzezince (dzielnica Gliwic).
Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:30 (wcześniej dostępne jest dla uczestników LIII Jesiennych
Marszów na Orientację).
Organizatorzy: sekcja biegu na orientację Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kometa” w Gliwicach
i Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach. Zawody wspiera
organizacyjnie Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” z Krakowa, który realizuje
projekt dofinansowany z funduszy PFRON w ramach zadania „Sięgamy po
sukces".
Patronat

mieszkańców

Ligoty Łabędzkiej:

Arkadiusz Dzwonek

-

sołtys,

Barbara

Ochudlo

-

przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich i Rudolf Steuer - prezes ULKS „Tajfun”.
Teren: teren wiejski, z ulicami i drogami asfaltowymi i gruntowymi, ze znikomymi pochyleniami, na ogół ze
zróżnicowaną widocznością.
Mapa: „Ligota Łabędzka dawny folwark” 1:3000, warstwice co 2 m, opracowana jesienią 2022 r., autor
Jan Zdanowicz.
Konkurencja: PreO (klasyczna). 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, z 18 punktami zwykłymi oraz z jednym trzyzadaniowym stanowiskiem
czasowym. Długość trasy – 1530 m (na mapie podana jest błędna).
Start: oddalony od centrum zawodów o 460 m, czynny w okresie od godz. 11.00 do godziny 14.15. Dotyczy
to także osób startujących po powrocie z mety LIII Jesiennych MnO. Przed wyjściem na trasę zalicza się
stanowisko czasowe pobliżu centrum zawodów, do którego dopuszcza się zawodników w kolejności
zgłaszania się. W przypadku utworzenia się grupy oczekujących, obowiązuje kolejność zmienna
kategoriami (metoda „na suwak”). Lista startowa nie będzie publikowana przed zawodami.
Limit czasowy: 100 minut dla wszystkich kategorii, nie obejmuje czasu dojścia ze stanowiska czasowego
na start trasy.
Meta: w miejscu startu, czynna do godziny 16.00, po której następuje usunięcie z terenu wyposażenia trasy.
Przepisy: zawody rozgrywane są według przepisów orientacji precyzyjnej PZOS, z roku 2022.
Opłaty startowe (od osoby): 15 zł. Uczestnicy startujący także w równolegle odbywających się
LIII Jesiennych Marszach na Orientację dopłacają 5 zł za drugi start. Wpisowe płatne jest na miejscu,
przed startem. Prosimy o posiadanie odliczonej gotówki.
Parkowanie samochodów: parkowanie wzdłuż ul. Szkolnej oraz wzdłuż dróg dojazdowych (z wyjątkiem
znajdującej się z boku świetlicy), z zachowaniem miejsca na przejazd innych pojazdów. Współrzędne GPS
jezdni ul. Szkolnej przy centrum zawodów 50°20'32.732"N, 18°34'48.289"E / 50.3424256N, 18.5800803E.

Dojazd: samochodem albo autobusem ZTM, z dojściem pieszym. Autobusem ZTM linii 57 można dojechać
do sąsiedniej Brzezinki (dzielnica Gliwic), do przystanku „Brzezinka Wałbrzyska” (końcowy dla większości
kursów). Odjazdy z przystanku „Gliwice Dworcowa” (blisko rozkopanego Placu Piastów) o 7.13, 8.13, 9.13,
10.13, 11.13, 12.13 (przejazd 18’-21’). Z przystanku należy iść na północ ścieżką przy potoku Kozłówka.
Około 60 m przed wiaduktem przejść na drugą stronę potoku i dalej iść poboczem ulicy Bydgoskiej, a dalej
Szkolnej. Należy zachować ostrożność! Długość trasy pieszej 1,8 km.
Gastronomia: przepyszna grochówka dla każdego, ciepła kawa i herbata, będą też ciasteczka.
Wyniki i wyróżnienia: oficjalne 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 2022, a także dostaną medal
i dyplom. Wyniki w kategoriach P i O będą zaliczane do rankingu Polskiego Związku Orientacji Sportowej
(dla osób z licencją związku). Ewentualne inne wyróżnienia mogą zostać ogłoszone w późniejszym czasie.
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, sędziowie Teresa Bugaj, Marek Okuń i Jan Zdanowicz oraz inni organizatorzy, bez których nie
byłoby tych zawodów.
Strona internetowa: GKT „Cyrkino” - http://cyrkino.gliwice.pttk.pl.
Informacje dodatkowe: pisząc na adres infoino@o2.pl oraz telefonicznie: 663160429.
Zasady tolerancji: granice tolerancji przy ustalaniu miejsca właściwej lokalizacji punktu, po przekroczeniu
których można przyjąć odpowiedź „zero”
- kątowo ponad 90 stopni od miejsca określonego stroną świata podana w opisie lokalizacji
- liniowo ponad 4 metry od miejsca wynikającego z mapy i opisu lokalizacji.
Inne informacje:
- nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia i odprawy technicznej,
- podsumowanie rywalizacji będzie około 16.30,
- w bazie imprezy można przebrać się i przechować swoje rzeczy przez okres startu oraz spożyć posiłek,
- w centrum zawodów będzie toaleta dostosowana do wjazdu wózków,
- prosimy o unikanie grupowania się oraz o zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych,
- w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy bezwzględnie pozostać w domu,
- 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.
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”.

Plan terenowo-organizacyjny:

