
GKT Cyrkino przedstawia 36 PoWIno czyli ,,The last of Us’’ tej zimy 
 

GDZIE, KIEDY i O KTÓREJ czyli ,,FAR FROM HOME’’: Baza zawodów na Hali sportowej OSiR 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy Akademickiej 26 (25 to to samo miejsce) 9 marca 

(czwartek) zaczynamy od 17.00 

ZAPISY i WPISOWE czyli ,,COLLECTOR’’: Formularz zgłoszeniowy na GKT Cyrkino aktywny do 

wtorku 7 marca, potem może braknąć map. Wpisowe... hm... zbiera taka jedna świnia. 

PARAMETRY TRAS, MAPA czyli ,,ART OF WAR” AM 4100 m 21 PK, AK 3670 m 22 PK ,BM 

2920 m16 PK, BK 2650 m 13 PK, CM 2530 m 13 PK, CK 2170 m 13 PK, R 1640 m 10 PK. Map 

ofoliowane w skali 1:4000 zgodne z IOF. Aktualność zima 2023. Opisy na mapach i w bazie. 

BIEG ORAZ POTWIERDZANIE PK czyli ,,ALONE IN THE DARK” Na starcie CLEAR następnie 

CHECK. Już po starcie, w miejscu w terenie oznaczonym flagą start, a na mapie trójkątem 

podbijamy START i od tego momentu jest on rzeczywiście mierzony. Następnie podbijamy 

punkty w obowiązkowej kolejności. Na zakończenie podbijamy METĘ (FINISH) również 

oflagowaną napisem meta, a na mapie podwójnym kółkiem. To jest koniec mierzenia czasu, 

można spokojnie udać się sczytać chip do bazy. Uzyskacie tam wydruk z dokładnym czasem 

przebiegami pomiędzy PK i obecnym miejscem w klasyfikacji. Wyniki końcowe umieścimy 

jak najszybciej na stronie GKT Cyrkino. 

NOWOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH czyli ,,THE ROOKIE” Na wyznakowanej trasie z bazy do 

Startu (znajdującego się po drugiej stronie ul. Akademickiej) tzw. Dojściówce, umieściliśmy 

w celach szkoleniowych trzy dodatkowe punkty bez stacji (nie biorą one udziału w biegu 

głównym), na których znajduje się mapa z legendą, umiejscowieniem punktu, piktogramem 

oraz opisem słownym. Oddelegujemy w tym celu weterana orientacji, który chętnie 

odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwości. Można przystanąć, poczytać, zapytać. 

WAŻNE czyli ,,DEKALOG”: Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się 

we własnym zakresie. Niepełnoletni startują za pisemną zgodą rodziców lub w ich 

towarzystwie. Obowiązkowe elementy odblaskowe oraz oświetlenie. Uczestnicy 

zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zachowania zdrowego 

rozsądku. Na hali sportowej odbywają się w tym czasie inne zajęcia, więc by uniknąć 

zamieszania prosimy o wejście z tyłu od strony parkingu. Mamy tam wydzieloną szatnię oraz 

toalety. Dla wszystkich uczestników miejscem przewidzianym do gromadzenia się są trybuny 

hali sportowej. Dojście do Startu oraz powrót z Mety do bazy wyznakowany żółtymi 

tasiemkami tylko i wyłącznie przez przejście dla pieszych 

INFORMACJE  i PYTANIA czyli ,,Godfather”: Strona internetowa GKT Cyrkino oraz kierownik 

cyklu Marek Okuń tel. 515613423 email szaman_koniu@o2.pl 


