
I. CELE IMPREZY 

◪ Popularyzacja turystycznych imprez na orientację. 

◪ Wyłonienie zwycięzców imprezy. 

◪ „Poznajmy Polskę z PTTK” - piękno terenów okolicy 

Żyrowej i Góry Świętej Anny. 

II. ORGANIZATORZY 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 

Gliwice; http://cyrkino.gliwice.pttk.pl; 

www.facebook.com/gktcyrkino 

III. TERMIN 

Impreza odbędzie się w dniu 22 lutego 2020 

(sobota), bez względu na pogodę. 

IV. BAZA IMPREZY 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Rosponda w Żyrowej (w gminie Zdzieszowice, 

w powiecie krapkowickim, w woj. opolskim), przy 

ul. Wojska Polskiego 4. 

Lokalizacja widoczna jest na mapie na internetowej 

stronie http://goo.gl/maps/Av432, współrzędne GPS 

50°27'06.7"N 18°07'36.1"E.  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili podania nam 

danych o zgłaszających i składów zespołów startujących. 

Swój udział zgłosić można do 17.02.2018 (do 23:59):  

- wypełniając formularz zgłoszeniowy 

https://tiny.pl/tsd67 

- lub w wiadomości na profilu Facebook 

www.facebook.com/gktcyrkino  

- lub mailowo: zawodyino @ gmail.com, zwłaszcza 

w przypadku większych grup (w zgłoszeniu należy podać 

dane wymienione w formularzu). 

Zgłoszenie po podanym terminie jest ważne dopiero 

po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. 

W piątek przed imprezą oraz w dniu imprezy możemy przyjąć 

zgłoszenia tylko pojedynczych osób, w ramach drobnej rezerwy 

materiałów startowych. 

VI. WPISOWE (OD OSOBY) 

Wpłaty wpisowego:  

Trasa 
wpisowe 

jeden start dwa starty 

TT, TU, TZ  

oraz A i B 
12 zł 16 zł 

RK, TP oraz C 6 zł 8 zł 

RK – zespół rodzinny 12 zł + 4 zł od osoby 

mieszkańcy Żyrowej 

i reprezentanci szkoły 

w Żyrowej 

50% wpisowego 

zgłoszenie po terminie +3 zł 

Wpłaty wpisowego: na konto Oddziału PTTK Ziemi 

Gliwickiej (w tytule: nazwiska uczestnika lub nazwę grupy, 

trasa i dopisek „Zimowe Cyrkino”) - nr konta  

23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 lub w bazie imprezy. 

Należy posiadać ze sobą potwierdzenie wpłaty; także 

w dniu imprezy w bazie 

VII. ORGANIZATORZY 

Kierownik imprezy – Agnieszka Ćmiel, 

sędzia główny – Adam Gruca, 

sekretariat – Magdalena Ceglarska, Urszula Kolanowska, 

Małgorzata Weres-Portka, 

autorzy tras – Agnieszka Ćmiel, Adam Gruca, Mirosław 

Klimkiewicz, Andrzej Wysocki, 

niezastąpieni przy obsłudze startu, mety, bazy, tras, logistyki (…) 

– Wacław Czerkawski, Agnieszka i Paweł Drabkowie, Mirosław 

Klimkiewicz, Marek Okuń, Łukasz Paprzycki, Mariusz Portka 

i wielu członków i sympatyków GKT Cyrkino. 

VIII. MAPY I TEREN 

Mapy w większości kolorowe, w części aktualizowane, 

częściowo zmodyfikowane elementami zadań. Około 180-220 

m npm., las głównie sosnowy, o zmiennej przebieżności.  

IX. JAK DOTRZEĆ DO BAZY 

Szkoła – baza imprezy znajduje się w środkowej części wsi 

Żyrowa. 

Dojazd koleją do stacji Zdzieszowice, a następnie pieszo 

3,5 km – po wyjściu na północno-wschodnią stronę torów 

kolejowych iść ulicą Góry św. Anny, a za lasem dalej prosto 

ulicami Żyrowską i Wojska Polskiego.  

Parkowanie aut: na terenie szkolnym (w ograniczonym 

zakresie) i na ulicach w rejonie bazy imprezy.  

X. FORMA I KATEGORIE 

◪ Ilość etapów: jeden etap dla wszystkich kategorii.  

◪ Trasy marszów na orientację: 

- RK – trasa rekreacyjna, szkoleniowa, krajoznawcza, 

bez dodatkowych utrudnień  

- TP – trasa krótka, nieskomplikowana,   

- TT – trasa średnio długa, mało skomplikowana 

- TU – trasa średnio długa, średnio skomplikowana 

- TZ – trasa długa, skomplikowana.  

◪ Kategorie wiekowe marszów (do celów PWŚ): 

- z wyników na trasie TP zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja TD (urodzeni 2007 i później) i TW65 (ur. w 

1955 i wcześniej) 

- z trasy TT zostanie wyszczególniona klasyfikacja TM (ur. 

w 2004-2006). 

- z trasy TU zostanie wyszczególniona klasyfikacja TJ (ur. 

w 2000-2003) i TW50 (ur. w 1970 i wcześniej).  

◪ Na trasie RK bez limitu ilości osób w zespole, na 

pozostałych trasach zespoły 1-2 osobowe. 

◪ Uczestnik marszów może dodatkowo startować na trasie 

biegowej na orientację. Do wyboru jest trasa A ok. 3,5 km, B 

ok. 2,5 km i C ok. 1,5 km, z dodatkowym podziałem kategorii 

A i B na kobiety i mężczyzn. Kategorie są odwrotne od tych 

stosowanych na imprezach Pobino i Pokino Zgłoszenia 

poprzez ten sam formularz i w tym samym terminie. 
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◪ Długość tras marszów od ok. 2,5 do ok. 6 km. Razem 

z limitami czasu będą dopasowane do rodzajów tras oraz do 

warunków terenowych i  atmosferycznych, 

◪ Na trasach TP, TT, TU i TZ przewidujemy zadania 

topograficzno-kartograficzne sprawdzające umiejętności 

czytania mapy, porównywania mapy z terenem, poruszania 

się w określonym kierunku i logicznego myślenia.  

XI. ŚWIADCZENIA 

◪ komplet materiałów startowych dla uczestnika, 

◪ nagrody dla zwycięzców tras, dyplomy do trzeciego 

miejsca, 

◪ ciepła herbatka w bazie po powrocie z tras, 

◪ potwierdzenia punktów do OInO za start 

- dla tras RK, A, B i C 1 punkt, 

- dla pozostałych tras 2 punkty 

◪ możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację 

(OInO) 

◪ protokół z imprezy w wersji elektronicznej dla 

chętnych. 

XII. PROGRAM IMPREZY  

Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją 

najpóźniej 30 minut przed odprawą techniczną. 

8.10÷9.50 – praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, 

przyjmowanie wpłat wpisowego, 

9.20 –  podsumowanie 17 edycji Pucharu Województwa 

Śląskiego w Marszach na Orientację za 2019 r., 

9.50 – otwarcie imprezy; odprawa techniczna kategorii 

z klasyfikacją; po jej zakończeniu wyjście na start pierwszych 

zespołów, 

12.00÷14.15 – start osób z kategorii biegowych, start i meta 

w jednym miejscu. 

po powrocie z trasy - czas na posiłek, odpoczynek 

i zwiedzanie miejscowości - we własnym zakresie,  

ok. 16.30 podsumowanie i zakończenie imprezy. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

◪ punktowanie zgodnie z zasadami KInO ZG PTTK oraz 

regulaminem szczegółowym Pucharu Województwa Śląskiego 

w Marszach na Orientację, 

◪ organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać i oceniać 

poprawność potwierdzania punktów kontrolnych, 

◪ uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

(członkowie PTTK mają zapewnione ubezpieczenie NNW na 

podstawie członkostwa), 

◪ wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie 

Karty Turysty oraz zaleceń  organizatorów, 

◪ ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

◪ 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 „33 Domino” 

oraz klasyfikacji Pucharu Województwa  Śląskiego w Marszach 

na Orientację, 

◪ zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych 

i promocyjnych imprez na orientację, 

◪ ostateczna interpretacja wyników i postanowień regulaminu 

należy do sędziego głównego i kierownika imprezy. 

o 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach 

 zapraszają na 

LII Zimowe  

Zawody na Orientację 

 

 
 

R E G U L A M I N 

Żyrowa                     22 lutego 2020 

1 runda 18 edycji 

PUCHARU  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 

MARSZE NA ORIENTACJĘ „33 DOMINO” 

- etap pierwszy  


