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Niewiesze, 15-17.09.2017 

XLVIII Jesienne Marsze na Orientację, 

XXV Wysokokwalifikowane Marsze na Orientację, 

XLVIII Nocne Marsze na Orientację 
 

50 lat gliwickich imprez na orientację 1967-2017 

40 lat Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” PTTK  



Rok 2017 jest rokiem ważnych jubileuszy gliwickiego środowiska organizatorów i uczestników imprez 

na orientację. 50 lat temu, w 1967 r. odbyły się pierwsze gliwickie zawody na orientację, wśród których były 

Nocne Zawody na Orientację, kontynuowane do teraz jako najstarsza w Polsce odbywająca się nocna impreza 

na orientację. Dla podkreślenia tej doniosłości Gliwicki Klub Terenoznawczy “Cyrkino” (który powstał 

w 1977 r., czyli 40 lat temu) podjął się organizacji czterdziestych (XL) DMP w TInO, czyli  

Drużynowych Mistrzostw Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację. 

Aby dać szansę startu każdemu chętnemu, także osobom spoza rywalizujących drużyn, zapraszamy do udziału 

w Ogólnopolskich Gliwickich Rocznicowych Zawodach na Orientację „DMP” (OGRZnO_DMP).  

Trasy mistrzostw i zawodów są wspólne, choć w pierwszej kolejności startują zespoły z DMP w TInO, a dopiero 

po nich - pozostałe. Etapami obu połączonych imprez są kolejne edycje tradycyjnych gliwickich imprez: XLVIII 

Jesienne Marsze na Orientację, XXV Wysokokwalifikowane Marsze na Orientację i XLVIII Nocne Marsze 

na Orientację. Uczestnicy OGRZnO_DMP, spoza drużyn klasyfikowanych w DMP w TInO, mogą wziąć 

udział we wszystkich etapach lub tylko w wybranych. 

I CELE IMPREZY 

 Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w turystycznych imprezach na orientację, 

 Tworzenie pozytywnego obrazu regionu śląskiego, odkrycie jego niedocenianych terenów 

przyrodniczych, zabytków i kultury, 

 Uświetnienie obchodów 50-lecia gliwickich imprez na orientację (1967-2017) i 40-lecia Gliwickiego 

Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” (1977-2017) 

 Popularyzacja turystycznych imprez na orientację,  

 Podnoszenie sprawności fizycznej uczestników i promowanie ruchu i zdrowego stylu życia, 

 Doskonalenie orientacji w terenie, 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami imprezy. 

II PATRONAT 

Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Wojciech Saługa! 

Honorowy patronat objął Starosta Gliwicki - Pan Waldemar Dąbek!  

Patronat objął Wójt Gminy Rudziniec – Pan Krzysztof Obrzut! 

 

Patronat medialny: 

 



III ORGANIZATOR DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W TInO 

Organizatorem tytularnym mistrzostw jest Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie 

IV ORGANIZATOR - WYKONAWCA 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, 44-100 Gliwice,  

Rynek 11, wraz z sympatykami. 

V TERMIN 

Impreza odbędzie się w weekend 15-17 września 2017 r.  

VI BAZA IMPREZY 

Miejscowość Niewiesze, w gminie Rudziniec, w powiecie gliwickim, w województwie śląskim, ośrodek 

wypoczynkowy „Zacisze Grażyny”; 44-172 Niewiesze, ul. Leśna 4 (http://goo.gl/maps/Av432) 

 dojazd własny – autostradą A4 - zjazd na DK40 Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice i dalej w kierunku 

na Pyskowice, po 4,5 km skręcić na południe w ulicę Leśną; przy ośrodku jest duży plac parkingowy,  

 dojazdy koleją (15 min. z Gliwic, 45 min. z Opola) do stacji Paczyna – do pokonania jeszcze 7 km pieszo 

przez Bycinę; jest możliwość uzgodnienia dowozu ze stacji samochodem osobowym za dodatkową 

opłatą.  

VII WARUNKI UCZESTNICTWA 

Swój udział zgłosić należy od 30.06 do 2.09.2017 (sobota, do 23.59), wypełniając formularz zgłoszeniowy 

na stronie http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php (formularz tylko dla drużyn!) albo 

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/form2.php (formularz dla zespołów spoza drużyn). Do formularzy jest 

także dostęp pośredni, po wejściu na stronę http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/. W przypadkach awaryjnych 

– zgłoszenie można wysłać pocztą elektroniczną na adres zawodyino(at)gmail.com, z podaniem wszystkich 

wymaganych danych widocznych w formularzu. Mieszkańcy powiatu gliwickiego mogą zgłaszać się do 

9.09.2017 na pojedyncze etapy, bez podwyższonej opłaty wpisowego! 

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w trybie awaryjnym oraz zgłoszenia przesłane po 2.09.2017, ważne są 

dopiero po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora.  

Zgłoszenia otrzymują numer kodowy, którym prosimy posługiwać się w sprawach organizacyjnych 

Przewidujemy, że na tydzień przed imprezą na stronie klubu pojawią się listy zgłoszonych. Od tej chwili zmiany 

i nowe zgłoszenia możliwe są tylko w ramach wakatów przewidzianych w tych listach i w miejsce osób 

rezygnujących ze startu. 

VIII WPISOWE 

Wpisowe należy przesłać na konto oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 

(z dopiskiem w tytule przelewu: „DMP 2017” i numerem kodowym zgłoszenia). Przy rejestracji w bazie 

imprezy należy okazać potwierdzenie wpłaty. Nocleg płatny jest osobno, informacje znajdują się w dalszej 

części regulaminu. 

http://goo.gl/maps/Av432
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/form2.php
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/


Po upływie terminu zgłoszeń wpisowe wzrasta o 10 zł, nie gwarantujemy pełnych świadczeń. Mieszkańcy 

powiatu gliwickiego mogą zgłaszać się do 9.09.2017 na pojedyncze etapy, bez podwyższonej opłaty 

wpisowego! 

A. WPISOWE - OD OSOBY 

Kategoria TD/TM/TW65 TJ/TS/TW50/TR TK 

[trasa] [TP, TT] [TU, TZ] - 

członkowie PTTK 35 40 40 

niezrzeszeni w PTTK 40 45 45 

B. WPISOWE NA POJEDYNCZE ETAPY - OD OSOBY I ETAPU 

Kategoria/trasa TK pozostałe 

członkowie PTTK 12 8 

niezrzeszeni w PTTK 15 10 

W przypadku zgłoszenia na wybrane etapy świadczenia obejmują wyłącznie komplet materiałów startowych. 

C. BEZPŁATNY UDZIAŁ  

Bezpłatny lub zniżkowy udział mają osoby posiadające odpowiednie bilety (wydane przez KInO ZG), a także 

Pan Sylwester Świetlik (honorowy członek GKT „Cyrkino”) – tylko i wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia 

udziału przed upływem terminu zgłoszeń. W innym przypadku obowiązuje wpisowe w wyżej wymienionych 

kwotach. 

IX KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kierownik imprezy(+budowniczy): Agnieszka Ćmiel (PInO nr leg. 713) 

Sędzia główny: Małgorzata Ziółkowska (PInO nr leg. 318) 

Budowniczowie: Andrzej Wysocki (HPInO nr leg. 3) 

 Adam Gruca (PInO nr leg. 692) 

 Zbigniew Socha (HPInO nr leg. 20) 

 Agnieszka i Paweł Drabek  

 Jan Byrczek  

Obsługa startu, mety, 

zgłoszeń, sekretariatu,  
Krzysztof Asztabski  

sponsorów, prowadzenie 

rozliczeń i inne techniczne:  
Łukasz Paprzycki 

 

 Magdalena Ceglarska  

 Krystyna Polonius  

 Stanisława Kucharska  

 i inni, jeszcze nieujawnieni  



X FORMA, KATEGORIE/TRASY, ETAPY 

 kategoria seniorów TS [na trasie dla zaawansowanych TZ] - 2 etapy dzienne i 1 nocny, dla osób 

urodzonych w roku 1996 i starszych, zespoły 1-2 osobowe, obowiązuje zasada niezwiększania limitu 

czasu dla zespołów, w których chociaż jeden członek zespołu ukończył 50 lat. 

 kategoria juniorów TJ [na trasie dla średniozaawansowanych TU] - 2 etapy dzienne i 1 nocny, 

dla osób urodzonych w latach 1997-2000, zespoły 1-2 osobowe; trasa zaliczana do kategorii TJ 

Pucharu Polski Młodzieży w MnO, 

 kategoria młodzików TM [na trasie dla niezaawansowanych TT] - 2 etapy dzienne i 1 nocny, dla 

osób urodzonych w latach 2001-2003, zespoły 1-2osobowe; trasa zaliczana do kategorii TM Pucharu 

Polski Młodzieży w MnO, 

 kategoria dzieci TD [trasa dla początkujących TP] - 2 etapy dzienne i 1 nocny, dla osób 

urodzonych w roku 2004 i młodszych, zespoły 1-2 osobowe; trasa zaliczana do kategorii TD Pucharu 

Polski Młodzieży w MnO, 

 kategoria weteranów TW50 - 2 etapy dzienne i 1 nocny, dla osób urodzonych w latach 1953-1967, 

zespoły 1-2 osobowe,  

 kategoria weteranów starszych TW65 - 1 etap dzienny i 1 nocny, dla osób urodzonych w roku 1952 

i starszych, zespoły 1- 2 osobowe, 

 trasa rowerowa TR - 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 1-2 osobowe,  

 trasa kajakowa TK - 2 etapy dzienne i 1 nocny, zespoły 2 osobowe, przy czym co najmniej jeden 

członek zespołu musi być pełnoletni. 

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego! 

XI PUNKTACJA I KLASYFIKACJA 

Wyniki zespołów oceniane będą według „Zasad Punktacji i Współzawodnictwa na Turystycznych Imprezach na 

Orientację PTTK” ustalonych przez KInO ZG PTTK (aktualna wersja - ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php). 

Organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych. 

Wyniki łączne trzech imprez składowych – etapów imprezy ogólnopolskiej OGRZNO_DMP, są podstawą 

trzech różnych klasyfikacji: 

A. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA OGRZnO_DMP 

Klasyfikacja zespołowa obejmuje wszystkie startujące zespoły. Podstawą klasyfikacji zespołowej jest suma 

punktów przeliczeniowych uzyskanych przez dany zespół w swojej kategorii/trasie podczas wszystkich etapów 

rozgrywanych w danej kategorii.  

B. KLASYFIKACJA DMP w TInO 

DMP w TInO rozgrywane są w celu wyłonienia najlepszej drużyny reprezentującej klub, organizację lub 

województwo. Podstawą klasyfikacji drużynowej jest suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez 

wszystkie zespoły wchodzące w skład drużyny na wszystkich etapach, pozyskanych z klasyfikacji zespołowej 

OGRZnO_DMP. Klasyfikowane są drużyny złożone z co najmniej 3 zespołów. We wszystkich kategoriach 

http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php


zespół tworzą dwie osoby, ale dopuszcza się jeden zespół jednoosobowy w drużynie. Skład zespołów nie może 

ulegać zmianie w trakcie imprezy. Pełny skład drużyny obejmuje: 

 1 zespół w kategorii seniorów TS, 

 1 zespół w kategorii juniorów TJ, 

 1 zespół w kategorii młodzików TM, 

 1 zespół na trasie rowerowej TR, 

 1 zespół na trasie kajakowej TK, przy czym co najmniej jeden członek zespołu musi być pełnoletni. 

Każde środowisko może wystawić więcej niż jedną drużynę pod warunkiem pełnego składu każdej 

z wcześniejszych drużyn.  

C. KLASYFIKACJA RUNDY PUCHARU POLSKI MŁODZIEŻY 

W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 

Wyniki końcowej (łącznej) klasyfikacji zespołowej OGRZnO_DMP wszystkich zespołów w kategoriach TD, 

TM i TJ będą przeliczone do klasyfikacji rocznej Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację, 

według zasad rozgrywania tego Pucharu. Przeliczenia dokona sędzia główny tej rywalizacji. 

XII MAPY I ZADANIA 

Mapy będą czarno-białe lub kolorowe, nietypowe, w różnych skalach i z różnymi typami znaków 

kartograficznych, o różnym stopniu aktualności, częściowo przekształcone i zmodyfikowane elementami zadań. 

Zadania będą topograficzno-kartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania mapy 

z terenem, poruszania się w określonym kierunku i logicznego myślenia. 

XIII TEREN 

Leśny, o różnej rzeźbie terenu, przebieżności i wilgotności; wodny na trasie kajakowej. 

XIV ŚWIADCZENIA 

 komplet map i opisów zadań dla każdego uczestnika 

 transport na starty etapów 

 sycąca zupa w sobotę, „szwedzki stół” w sobotę i niedzielę 

 dostęp do wrzątku w bazie imprezy 

 punkt gastronomiczny w bazie imprezy 

 kiełbaski na ognisko lub grill w piątek i sobotę 

 kajak dwuosobowy z wyposażeniem, dla zespołów na trasie kajakowej 

 zabezpieczenie przez ratownika WOPR, dla zespołów na trasie kajakowej 

 potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO) 

 możliwość weryfikacji wszystkich odznak OInO w ramach Głównego Referatu Weryfikacyjnego 

 odcisk okolicznościowej pieczęci  

 dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach  

 protokół w formie elektronicznej 

 inne 



XV PUNKTY DO ODZNAKI IMPREZ NA ORIENTACJĘ (OInO) 

 5 punktów – za każdy etap w kategoriach TM, TJ, TS, TR i TK dla członków drużyn 

klasyfikowanych w Mistrzostwach Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację, 

 4 punkty – za każdy etap w kategoriach TD, TM i TJ dla osób, które nie są członkami drużyn 

klasyfikowanych w Mistrzostwach Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację, ale są 

klasyfikowane w Pucharze Polski Młodzieży w Marszach na Orientację, 

 3 punkty – za każdy etap dla pozostałych osób startujących w imprezie. 

XVI REJESTRACJA W BIURZE IMPREZY   

Po dotarciu do bazy imprezy, kierownicy ekip zgłaszają się do biura imprezy, a następnie   

 podają numer kodowy zgłoszenia 

 okazują dowód wpłaty wpisowego 

 okazują legitymacje PTTK z opłaconymi składkami za rok 2017, osób korzystających ze zniżki 

w opłacie wpisowego 

 okazują pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie osób 

niepełnoletnich 

XVII . Noclegi 

 

Proponujemy i polecamy noclegi w bazie imprezy:  

 w domkach drewnianych typu BRDA 4-6 osobowych, 

z czajnikiem, lodówką i pościelą;  

cena 25 zł od osoby za noc 

 we własnym namiocie w cenie 8 zł za namiot za noc  

+ 8 zł od każdej osoby nocującej w tym namiocie za noc. 

Rezerwacji noclegów należy dokonać do dnia 2.09.2017 u właściciela 

ośrodka i jemu uiścić stosowną kwotę.  

Telefon: 502561527, 502268143. 

 

Istnieją również inne ośrodki w pobliży bazy, w przypadku braku 

miejsc w bazie prosimy o kontakt! 

  



XVIII SPONSORZY 

 

 

 

 

 

 

XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.  

Podczas startów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z map innych niż dostarczone przez organizatora 

na poszczególne etapy oraz z urządzeń nawigacyjnych (naprowadzających) z wyjątkiem kompasu. 

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.  

Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.  

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. 

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna i muszą posiadać pisemną zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, Kodeksu 

Drogowego, zasad fair play oraz zaleceń organizatorów.  

Na trasie TR uczestników obowiązuje posiadanie rowerów wyposażonych zgodnie z przepisami Kodeksu 

Drogowego oraz sztywnego kasku.  

Przewidujemy, że w tygodniu przed imprezą na stronie klubu pojawi się komunikat techniczny.  

Na imprezie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.  

Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych 

(imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 



Dodatkowych informacji udziela kierownik imprezy - Agnieszka Ćmiel pod tel.: 660099692,  

e-mail: zawodyino(at)gmail.com 

XX RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

Piątek, 15 września 2017 

17.00 - rozpoczęcie przyjmowania uczestników w bazie 

18.00 - wieczór z gitarami i posiłkiem  

20.00 - dodatkowy etap nocny dla chętnych uczestników (miniino) 

Sobota, 16 września 2017 

7.00 – śniadanie (turystyczna zimna płyta, z ciepłymi napojami) 

7.30 - przyjmowanie uczestników w bazie,  

8.00 - uroczyste otwarcie, odprawa techniczna  

9.00 - wyjście uczestników na etapy dzienne 

9.30 – minuta „0” 

17.30 – ciepły posiłek 

19.50 - odprawa techniczna i wyjście uczestników na etap nocny 

20.30 – minuta „0” 

od 21.30 - wieczór z gitarami i śpiewem i posiłkiem  

Niedziela, 17 września 2017 

8.00 - śniadanie (turystyczna zimna płyta, z ciepłymi napojami) 

8.30 – ogłoszenie oficjalnych wyników, dekoracja najlepszych, uroczyste zakończenie 

do 12.00 - sprzątanie i opuszczenie bazy. 


