
Szanowni miłośnicy orientacji z mapą ◪ ! 

◪   Powoli wracamy do normalności? 

Miło jest powiadomić, że zimowej przerwie wraca tradycyjny gliwicki trójcykl POPOŁUDNIOWYCH 
BIEGÓW NA ORIENTACJĘ „POBINO”, POPOŁUDNIOWYCH KOLARSKICH IMPREZ 
NA ORIENTACJĘ „POKINO” oraz POPOŁUDNIOWYCH SZYBKICH ORIENTACJI PRECYZYJNYCH 
„POPEKSPRES”. Planujemy sześć kolejnych startów w każdym z cyklów. Zasady rozgrywania są takie 
same jak w latach wcześniejszych, z wyjątkiem tych które wynikają z ewentualnych obostrzeń 
sanitarnych. Z treścią ogólnej i szczegółowej części regulaminu cyklów już za niedługo będzie można 
się zapoznać po wejściu na stronę  cyrkino.gliwice.pttk.pl/.  
W 2022 roku, czyli w stulecie imprez na orientację w Polsce (od 1922), wybraliśmy następujące 
czwartki: 28 kwietnia, 19 maja, 23 czerwca, 14 lipca, 18 sierpnia i 15 września. Teren – jak zwykle 
Gliwice i okolica. Z okazji stulecia nadania praw miejskich Zabrzu (też od 1922) aż trzy razy spotkamy 
się w tym mieście. Lokalizację miejsc zbiórek można zobaczyć na mapie dostępnej 

pod dotychczasowymi adresami - http://tiny.pl/qk9mn lub http://tinylink.pl/pobpokpop-
inomapa.  

Przypomnę w skrócie najważniejsze informacje regulaminowe. Na razie udział jest bezpłatny, ale 
możliwe jest wprowadzenie opłat na pokrycie niezbędnych wydatków. 
Od obecnego roku na zgłoszenia czekamy do poniedziałku poprzedzającego rundy trójcyklu. Będzie 
możliwość późniejszego zgłoszenia się, ale przewidujemy i gwarantujemy rezerwy map w ilości tylko 
po 3 sztuki dla każdej trasy. Na zgłoszonych w terminie mapy czekają do godziny 18. O ile nie 
otrzymamy zapowiedzi o późniejszym przybyciu tych osób na start, ich niewykorzystane mapy będą 
dostępne dla osób zgłoszonych po terminie, dla których nie starczyło map z puli rezerwowej.  
W dniu startu zgłoszeni w terminie pobierają kartę startową i wpisują na niej swoje dane, a gotowość 
do startu oznajmiają ustawieniem się w kolejce z wypisaną kartą. Minuta startowa zostanie wpisana 
na kartę startową tuż przed startem (proszę nie obklejać miejsca na karcie przewidzianego na wpis!). 
Osoby nie zgłoszone przed imprezą obsługiwane będą dopiero po starcie oczekującej grupy osób 
zgłoszonych.  

Zgłoszenia proszę przysłać na adres infoino@o2.pl. Prosimy o podawanie w zgłoszeniu imienia, 
nazwiska, ewentualnie reprezentowanej jednostki organizacyjnej, rocznika urodzenia (nie pełnej 
daty), miejscowości zamieszkania (nie pełnego adresu), wybranej imprezy - POBINO lub/i POKINO 
i/lub POPEKSPRES, wybranej kategorii oraz przewidywanej godziny gotowości do startu (między 
17.20 a 18.15, POPEKSPRES od 17.40). Dane te można podać przed startem (wpisując je na karcie 
startowej), ale wcześniej chcemy znać informacje podkreślone. Liczymy na Wasze zdyscyplinowanie 
w tym zakresie i z góry za nie dziękujemy! 
Zasady udziału nie zmieniły się od wielu lat. Wspomnę tylko, że będą do wyboru trzy trasy POBINO 
i trzy trasy POKINO (mają takie same oznaczenia, ale są osobne dla biegających i dla rowerzystów): 
A - dla początkujących i najmłodszych, trasa łatwa i krótka, 
B – dla średnio zaawansowanych i młodzieży, trasa średnio wymagająca, 
C – dla zaawansowanych i dorosłych, trasa raczej trudna i dość długa, 
a w POPEKSPRES’ie jest jedna wspólna trasa dla trzech kategorii uzależnionych od możliwości: 
O – ogólna dla wszystkich, 
M – dla dzieci i młodzieży, rocznikowo nie przekraczających 16 lat, 
W – dla poruszających się na wózkach, bez względu na wiek. 
Rundy wszystkich tych cykli będą się odbywać równocześnie. Udział w POPEKSPRES’ie nie blokuje 
możliwości udziału w POBINO lub w POKINO, a dla rozwijania swoich możliwości łączenie startów 
jest nawet wskazane.  
Trasa A Pokino jest polecana początkującym rowerzystom, a także osobom z wózkami dziecięcymi 
oraz odważnym wózkarzom na wózkach dla niepełnosprawnych wraz z asystentem. 
Ze względów sanitarnych prosimy uczestników i opiekunów o rezygnację z udziału w przypadku 
złego samopoczucia z objawami typowymi dla chorób zakaźnych. 
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◪   Jak już napisałem, pierwszy raz w tym roku spotykamy się w czwartek 28 kwietnia 2021 r. 

Miejscem zbiórki jest parking przy hotelu Leśnym w Gliwicach (ul. Toszecka 151), w pobliżu 
Kąpieliska Leśnego.  
W pobliżu znajdują się przystanki „Osiedle Kopernika Oriona” i „Osiedle Kopernika Pętla”, do których 
dojeżdżają autobusy ZTM wielu linii z Gliwic a także z Knurowa, Pyskowic i Zabrza. Od tych 
przystanków należy dojść do skraju lasu na ulicy Toszeckiej, następnie dalej iść na północny wschód 
ok. 560 m (uwaga! pobocze ruchliwej drogi – zachować ostrożność), a potem jeszcze ok. 400 m na 
zachód (w lewo). 
Na POKINO przygotowana jest mapa w wersji dla rowerzystów. 
Na trasie POPEKSPRES’u budowniczy zapowiedział ustawienie większej niż zazwyczaj ilości punktów 
kontrolnych, dając możliwość większego treningu przed Mistrzostwami Śląska w Orientacji 
Precyzyjnej (Mikołów, niedziela 15.05.2022, szczegóły wkrótce). 

Zapraszam w imieniu organizatorów! 
Andrzej Wysocki 

 


