I.

II.

CELE IMPREZY

IV.

VIII.

popularyzacja imprez na orientację
wyłonienie zwycięzców obu imprez
wzmacnianie odporności poprzez aktywność
na świeżym powietrzu
poznawanie piękna okolic Ligoty
Łabędzkiej

Impreza odbędzie się w świąteczny piątek
11 listopada 2022, bez względu na warunki
pogodowe. Zastrzegamy jednak sobie możliwość
odwołania lub przeniesienia imprezy na inny termin.

ORGANIZATORZY

Świetlica sołecka w budynku dawnej szkoły
w Ligocie Łabędzkiej przy ul. Szkolnej 1
(50°20'33.2"N, 18°34'47.6"E/ 50.342566N,
18.579876E). Lokalizację bazy zobaczyć można
pod adresem http://goo.gl/maps/Av432

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” przy
Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl;
www.facebook.com/gktcyrkino
Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” z Gliwic
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000168
20073281

V.

VI.

Budowniczowie: Paweł Drabek, Adam Gruca,
Agnieszka Ćmiel, Andrzej Wysocki.
Obsługa graficzna, sekretariatu, startu, mety, tras
Wacław Czerkawski, Mirosław Klimkiewicz, Marek
Okuń, Jan Zdanowicz, Andrzej Wysocki i wielu
innych

HONOROWI PATRONI

Arkadiusz Dzwonek - Sołtys Ligoty Łabędzkiej;
Barbara Ochudlo - Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Ligocie Łabędzkiej;
Rudolf Steuer - Prezes ULKS Tajfun Ligota
Łabędzka

BAZA IMPREZY

WPISOWE

Jedna impreza:
dwie imprezy:

15 zł
20 zł.

Zgłoszenie po terminie (po 7.11.2022) płatne jest
+100% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

VII.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawierające
dla każdego uczestnika zespołu: imię, nazwisko,
rocznik,
reprezentowany
klub,
telefon
kontaktowy. Każdy zespół winien podać także
kategorię startową oraz e-mail.
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz:
https://forms.gle/UH1tT9TMhFLtREiv8 lub
mailowo:zawodyino@gmail.com
Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień
regulaminu
oraz
zgodą
na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
w celach organizacyjnych i promocyjnych imprez na
orientację.

MAPY I TEREN

Mapy kolorowe, częściowo aktualizowane oraz
modyfikowane elementami zadań.
Las zróżnicowany, o zmiennej
Wysokość ok. 200-220 m npm.

IX.

Wpisowe płatne na miejscu, przed startem. Prosimy
o posiadanie odliczonej gotówki.

Kierownik, sędzia główny MnO: Agnieszka Ćmiel

III.

TERMIN

przebieżności.

JAK DOTRZEĆ?

Dojazd samochodem
z dojściem pieszym.

albo

autobusem

ZTM,

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.
Parkowanie wzdłuż ul. Szkolnej oraz wzdłuż dróg
dojazdowych (z wyjątkiem znajdującej się z boku
świetlicy), z zachowaniem miejsca na przejazd
innych pojazdów i poszanowaniem przepisów ruchu
drogowego.
Baza oznaczona będzie lampionami.

X.

FORMA I KATEGORIE

Kategorie, forma i ilość etapów orientacji
precyzyjnej określone będą w osobnym biuletynie.
Kategorie Jesiennych Marszów na Orientację:
TP – dla niezaawansowanych oraz rodzin,
TU – dla średniozaawansowanych,
TZ – dla zaawansowanych,

Zespoły startujące w Jesiennych Marszach na
Orientację są 1-2 osobowe. Uczestnicy zobowiązani
są do zachowania dystansu między sobą.
Jesienne MnO składają się z jednego etapu, z trasami
o długościach
proporcjonalnych
do
stopnia
trudności, jednak nie większych niż 6 km. Limity
czasu dopasowane będą do warunków terenowych
i atmosferycznych.
Przewidujemy zadania topograficzno-kartograficzne
z zakresu umiejętności czytania mapy, poruszania się
w określonym kierunku, porównywania mapy
z terenem oraz logicznego myślenia.

XI.

ŚWIADCZENIA
mapa i opis zadań dla każdego uczestnika
drobny poczęstunek
ciepły posiłek
para rękawiczek ochronnych
pamiątkowa naklejka lub odcisk pieczęci
2 pkt. do OInO za start w Jesiennych MnO
oraz 1 pkt do OInO za start w Orientacji
Precyzyjnej
możliwość przekazania książeczek OInO
do weryfikacji
protokół z imprezy wraz z wynikami
przesłany na podany adres e-mail

XII.

PROGRAM RAMOWY

8.30 do 11.30 start zespołów w wyznaczonych
oknach czasowych zgodnie z listą startową
11.00-14.00 start na trasę Mistrzostw Gliwic
w Orientacji Precyzyjnej
do 16.00 powrót wszystkich uczestników

XIII.

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

W przypadku jakichkolwiek objawów złego
samopoczucia należy bezwzględnie pozostać
w domu.
W bazie imprezy uczestnicy mogą pozostawić rzeczy
zbędne na trasie i spożyć swój posiłek.
Należy przestrzegać także Karty Turysty
Punktowanie odbywa się zgodnie z zasadami KInO
ZG PTTK. Organizator może w terenie (na trasie)
sprawdzać i oceniać poprawność potwierdzania
punktów kontrolnych.

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

LIII Jesienne Marsze
na Orientację
oraz

XII Mistrzostwa Gliwic
w Orientacji Precyzyjnej

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
(członkowie PTTK mają zapewnione ubezpieczenie
NNW na podstawie członkostwa).
Za rzeczy zgubione, a także szkody wyrządzone
przez osoby trzecie i osobom trzecim w trakcie
imprezy
organizatorzy
nie
ponoszą
odpowiedzialności.
Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania
z telefonów, nawigacji (z wyłączeniem biernego
zapisu trasy off-line) i komunikacji z innymi
zespołami pod realną groźbą dyskwalifikacji całego
zespołu.
Dane osobowe uczestników są używane do
utworzenia list startowych oraz upublicznienia
wyników, zarówno w trakcie imprezy jak i po niej, na
stronie internetowej oraz w elektronicznym
protokole.
Wyniki marszów, poza klasyfikacją imprezy, posłużą
też do prowadzenia klasyfikacji Marszów
na Orientację „35 Domino”

REGULAMIN
Ligota Łabędzka

11.11.2022

MARSZE NA ORIENTACJĘ „35 DOMINO”

