Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
www.cyrkino.gliwice.pttk.pl
organizuje i zaprasza na

LI ZIMOWE
ZAWODY
NA ORIENTACJĘ
Gogolin

23 lutego 2019

TRENINGOWY BIEG NA ORIENTACJĘ
Miejsce: zalesione wzgórze na południowo-wschodnim obrzeżu miasta Gogolin, w województwie
opolskim.
Czas: sobota, 23 lutego 2019 r.
Miejsce zbiórki (baza): Zespół Szkół w Gogolinie (powiat krapkowicki, województwo opolskie), ul. Szkolna 27.
Lokalizacja: mapa - http://goo.gl/maps/kUL8t, współrzędne GPS N:50°29’19,05”, E:18°0’46,56”.
W pobliżu znajduje się węzeł drogowy autostrady A4 oraz stacja kolejowa Gogolin.
Program: 8.10 – 13.00 praca sekretariatu,
12.00 – 14.15 praca obsługi startu; minuta startowa ustalana jest po zgłoszeniu się na starcie
w terenie,
ok. 16.00 – zakończenie, po powrocie z trasy ostatniej osoby startującej.
Mapa: nowe, pierwsze opracowanie w kluczu znaków topograficznych IOF (ISOM 2017), wielobarwna,
1:7500, z warstwicami co 5 m, z uproszczonym (zimowym) zasięgiem obszarów różnej
przebieżności, ze stanem z roku 2019.
Teren: 170  207 m npm., pagórkowaty, średnio drożny. Las głównie iglasty, o zmiennej przebieżności
i poszyciu chwytającym za nogi.
Trasy do wyboru: A (dla orientalistów) – ok. 3,5 km; C (dla początkujących i dla dzieci) – ok. 1,5 km.
Kategorie: bez podziału wiekowego, K - kobiety, M - mężczyźni: AK, AM, CK i CM.
Opłaty wpisowego: opłacane w bazie imprezy - 12 zł (startujący przed biegiem na trasie marszów na
orientację – 15 zł), uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie odpowiednio 6 i 8 zł).
Zgłoszenia: swój udział zgłosić można do 21.02.2019 wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie
https://goo.gl/forms/JCmsqBxgOVk04XJ22
lub
w wiadomości
na
profilu
Facebook
www.facebook.com/gktcyrkino; informacje dodatkowe w korespondencji na adres infoino@o2.pl.
Zgłoszenie po 21.02.2017 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.
Informacje inne:
- sposób potwierdzania - perforatorami na kartach startowych,
- lampiony punktów kontrolnych mogą być w niestandardowych (mniejszych) rozmiarach,
- limit czasu wynosi 90 minut,
- na uczestników wracających z trasy w bazie czekać będzie ciepła herbata i coś słodkiego,
- najlepsi w kategoriach otrzymają dyplomy i drobne nagrody,
- parkowanie koło bazy wzdłuż ulic przylegających,
- dojście/dojazd z bazy na start i z mety do bazy – ok. 1,9 km, start i meta w jednym miejscu, obok
mety marszów na orientację,
- www.cyrkino.gliwice.pttk.pl - strona organizatora, na której znaleźć można informacje o trasach
i kategoriach marszów na orientację w ramach LI Zimowych Zawodów na Orientację.
Kierownik imprezy i budowniczy tras – Andrzej Wysocki, sędzia obliczeniowy – Wacław Czerkawski.

