
 
6 runda Pucharu Województwa Śląskiego w MnO 

 

L Jesienne MnO - REGULAMIN 

Cele imprezy: 
- popularyzacja imprez na orientację 
- wyłonienie zwycięzców tras z klasyfikacją 
- poznawanie piękna okolic jeziora Czechowickiego w Gliwicach. 

 

Organizatorzy: 
Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11,  
44-100 Gliwice; www.cyrkino.gliwice.pttk.pl 
Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” w Gliwicach. 
 

Termin i baza: 
Impreza odbędzie się w dniu 28.09.2019 (sobota) bez względu na pogodę. Baza imprezy zlokalizowana jest 
w restauracji Meriggiare na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice przy ulicy Rekreacyjnej w Gliwicach. 
Współrzędne GPS: 50°21'38.7"N 18°38'59.6"E". 
W tym samym miejscu rozgrywane są jednocześnie IX Mistrzostwami Gliwic w Orientacji Precyzyjnej. 
Nie będzie przeszkód czasowych, by chętni uczestniczyli w obu imprezach. 
 

Trasy, kategorie, mapa: 
Jesienne Marsze na Orientację: 
RK – trasa rekreacyjna, szkoleniowa, krajoznawcza, bez dodatkowych utrudnień 
TP – trasa bardzo łatwa, 
TT – trasa łatwa 
TU – trasa średnia 
TZ – trasa trudna 
 

Kategorie wiekowe: 
Z trasy TP zostanie wyszczególniona klasyfikacja TD i TW65. 
Z trasy TM zostanie wyszczególniona klasyfikacja TM. 
Z trasy TU zostanie wyszczególniona klasyfikacja TJ i TW50. 
Z trasy TZ zostanie wyszczególniona klasyfikacja TS (na potrzeby PWŚ) 
 
 

Trasa RK bez limitu ilości osób w zespole, pozostałe trasy zespoły 1-2 osobowe. 
Punkty do PWŚ w klasyfikacji TS można zdobyć jedynie startując samodzielnie. 
 

Mapa: opracowania dostosowane do trudności tras i zadań na trasach. Przewidujemy zadania topograficzno-
kartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania mapy z terenem, poruszania się 
w określonym kierunku i logicznego myślenia. 
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Mistrzostwa Gliwic w Orientacji Precyzyjnej: 
P – dla osób poruszających się za pomocą rąk (na wózkach), nie zapewniamy asystentów 
O – otwarta, dla osób pozostałych, startujących indywidualnie 
 

Wpisowe i zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz:  https://tinyurl.com/y297lb9a 
 

Wpisowe na jedną imprezę (Marsze lub Mistrzostwa w Orientacji Precyzyjnej) wynosi 13 zł. 
W przypadku chęci uczestniczenia w drugiej imprezie obowiązuje dopłata 3 zł. 
 

Termin zgłoszeń upływa  24.09.2019 o godzinie 23:59. Po terminie wpisowe wzrasta o 4 zł. 
 

Wpłaty należy dokonać  w bazie imprezy. 
 

Świadczenia: 
- komplet materiałów startowych, 
- grillowana kiełbasa z chlebem, keczupem i musztardą w bazie, 
- nagrody za miejsca I – III w klasyfikowanych kategoriach, 
- dyplomy za miejsca I – VI w klasyfikowanych kategoriach, 
- protokół imprezy w wersji elektronicznej dla chętnych, 
- potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na Orientację (po 1 pkt za trasę RK i orientację precyzyjną, 2 pkt. 

za pozostałe), 
- możliwość zakupu oraz przekazania książeczek OInO do weryfikacji 
 

Ramowy program imprezy: 
9:00-10:00 – praca sekretariatu, 
9:30 – rozpoczęcie imprezy, odprawa, 
10:15 – minuta zero, start etapów, 
ok 13:00 – rozpoczęcie posiłku w bazie, 
15:00 – zakończenie 
 

Obsada imprezy: 
kierownik imprezy – Adam Gruca, 
sędzia główny – Agnieszka Ćmiel, 
budowniczowie tras – Adam Gruca, Andrzej Wysocki, 
sekretariat i obsługa – członkowie i sympatycy GKT „Cyrkino” 
 

Postanowienia końcowe: 
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK mają zapewnione ubezpieczenie NNW 

na podstawie członkostwa), 
 punktacja zgodna z zasadami Punktacji KInO ZG PTTK obowiązującymi od dn. 10.01.2015 r., 
 zespoły powinny posiadać ze sobą kompas i długopis, 
 za rzeczy zgubione w trakcie imprezy, szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub osobom trzecim 

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, 
 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, 
 w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane osoby odpowiedzialnej, obecnej na zawodach (w tym 

numer telefonu) oraz dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział  w imprezie, 
 dane osobowe uczestników są używane do utworzenia list startowych oraz upublicznienia wyników (w tym 

przetwarzane na cele PWŚ), zarówno w trakcie imprezy jak i po niej, na stronie internetowej oraz 
w elektronicznym protokole, 

 zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz marszów 
na orientację i orientacji precyzyjnej.  


