
GKT CYRKINO & SKA PRZEDSTAWIA: KOMUNIKAT OSTATECZNY 35 POWINO 

CZAS I MIEJSCE: 9 luty 2023 r. od godziny 17.00 w sp. 15 przy ul. Lipowej 29 w 

Gliwicach. UWAGA! Google mapy źle podają lokalizację, wjazd i wejście od strony ul. 

Targowej. 

WPISOWE: nie ma      zbieramy na Gliwicką fundację Różyczka, wypożyczenie chipa 0 

zł, zgubienie chipa 150 zł. 

NA MIEJSCU: Parking przy Biedronce, ul. Targowej i Lipowej... Ze względu na 

odbywające się różne zajęcia o tej porze, parkingu w szkole dla uczestników nie ma. 

Sekretariat w świetlicy szkolnej na prawo od wejścia. 

W CENTRUM: Rejestracja, odpowiedzi na pytania, zgody rodziców do oddania, 

odblaski dla nieposiadających, piktogramy do opiśników i wiele więcej 

GWÓŹDŹ PROGRAMU: Nasz mapiarz/trasiarz stwierdził, że ostatnio wam za dobrze 

poszło, więc trochę trasy wydłużył, podzielił oraz utrudnił. Dla niezadowolonych 

udostępnię adres i pokażę które okna są jego. Parametry: AK- 5,0km 22PK, AM- 

5,6km 23PK, BK -3,1km 13PK, BM- 4,5km 19PK, CK- 2,2km 11PK, CM- 2,6km 13PK, 

RR- 2,0km 10PK 

BIEG: Przed startem należy w boksach wyczyścić chipa stacja CLEAR, sprawdzić stacją 

CHECK, a rzeczywisty czas liczy się po ostatnim boksie od odbicia stacji START. 

Wracający muszą podbić stację META. Potem należy udać się już spokojnie do 

centrum zawodów sczytać chipa. Dowiemy się wtedy które zajęliśmy miejsce i jakie 

były międzyczasy. START i META (na mapie trójkąt i podwójne kółko) są oflagowane 

w terenie. Wszystkie stacje są opisane, a lampiony przy nich mają elementy 

odblaskowe. 

MAPY: Skala 1:4000 (1 mm i 1 cm na mapie to odpowiednio 4 m i 40 m w terenie), 

ofoliowane z piktogramami (piktogramy do pobrania również w Centrum zawodów) 

WAŻNE: Cieszymy się, że jesteście z Nami i chcemy Was widzieć na kolejnych 

zawodach. Prosimy o uwagę przy przekraczaniu ulic, stosowanie się do przepisów 

ruchu drogowego i rozsądek. Obowiązkowe są elementy świecące i odblaskowe. 

Możemy dosłownie świecić przykładem dla Gliwic. 

PROŚBA: Strzelajmy fotki, nagrywajmy filmiki, udostępniajmy w mediach, niech Nas 

widzą i wiedzą, że dobrze się bawimy. 

INFO: GKT CYRKINO, Kierownik cyklu Marek Okuń tel. 515-613-423 e-mail 

szaman_koniu@o2.pl 


