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

LIII Barbórkowe oraz LIII Nocne Marsze  Orientację 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

I. TERMIN 

Imprezy odbędą się w sobotę 3 grudnia 2022, bez względu na warunki pogodowe. Zastrzegamy sobie możliwość 

odwołania lub przeniesienia imprezy na inny termin ze względów epidemiologicznych 

II. WPISOWE 

Wpisowe płatne na miejscu, przed startem. Prosimy o posiadanie odliczonej gotówki. Przypominamy, że zgłoszenie po 

terminie (29.11.2022 godz. 21.00) płatne jest +100% i nie gwarantuje pełnych świadczeń. 

 jedna impreza:   10 zł 

 dwie imprezy:   15 zł  

III. BAZA IMPREZY 

Baza terenowa w Zabrzu- Makoszowach– Dokładna lokalizacja: wschodni  

koniec ulicy Oświęcimskiej, niewielki plac naprzeciw domu nr 56  

GPS: 50.255523 N, 18.764493 E 

Lokalizację zobaczyć można pod adresem http://goo.gl/maps/Av432 . 

IV. JAK DOTRZEĆ? 

W rejon startu można dojechać autobusami ZTM i samochodami. Najbliżej (na tej samej ulicy) jest przystanek 

"Makoszowy Oświęcimska" końcowy dla linii 111 z Zabrza, z którego należy jeszcze przejść 425 m w kierunku 

południowo-wschodnim. Dalej od startu (ok. 800 m) jest przystanek "Makoszowy Oszka" linii 47 z Zabrza przez 

Przyszowice do Knurowa i 111. Z niego należy iść 110-175 m ul. Legnicką (DW921) w stronę pd.-wsch., skręcić w lewo 

w ul. J. Styki, a po 25 m na rozwidleniu w prawo w ul. Oświęcimską, którą dojść do końca (na rozwidleniach w lewo).  

Przed wyjazdem prosimy sprawdzić rozkład na stronie przewoźnika: https://rj.metropoliaztm.pl/.  

Nie ma parkingu w rejonie startu - parkować można wzdłuż dróg dojazdowych i na poboczach, z zachowaniem 

miejsca na przejazd innych pojazdów, praw właścicieli gruntów i wolnego miejsca w rejonie startu. 

Baza oznaczona będzie lampionami.  

V. PROGRAM RAMOWY 

ok. 11.30  start Barbórkowych MnO, zespoły ruszają w wyznaczonych oknach czasowych zgodnie z listą startową 

po 16.45  start Nocnych MnO, zespoły ruszają w wyznaczonych oknach czasowych zgodnie z listą startową 

Listy startowe do wglądu tutaj:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NaizsWfMmGvBjsFlCFhHEQtikaMVSelEwQGRwsZGA6o/ 

Prosimy zgłaszać się w bazie na kilka minut przed startem 

VI. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

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. 

W pobliżu obu imprez nie ma toalet – organizator może udostępnić saperkę. 

Ze względu na brak stałego dachu w bazie, oraz grudniowe temperatury ostrzegamy: może być zimno. Proponujemy 

w przerwie pomiędzy etapami skorzystać z usług okolicznych lokali gastronomicznych np. Restauracja Parkowa 

w Przyszowicach, Restauracja Vertigo w Rudzie Śląskiej, Restauracja Rajcula w Paniówkach, Restauracja U Marije 

w Przyszowicach.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NaizsWfMmGvBjsFlCFhHEQtikaMVSelEwQGRwsZGA6o/

