
I. CELE IMPREZY 

 Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację,  
 „Z PTTK wspólnym szlakiem” - popularyzacja  

działalności Polskiego Towarzystwa  
Turystyczno-Krajoznawczego,  

 Wyłonienie zwycięzców, rozstrzygnięcie  Pucharu 
Polski (PP) i Pucharu Polski Młodzieży w Marszach 
na Orientację (PPM), 

 Poznawanie piękna okolic Rud, 

II. ORGANIZATORZY 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” 
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej 
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl 
www.facebook.com/gktcyrkino 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz miasta i gminy 
Kuźnia Raciborska 

III. TERMIN 

Impreza odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2019,  
bez względu na pogodę  

IV. BAZA IMPREZY 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach, 
ul. Rogera 2. Lokalizacja widoczna jest na mapie  
na internetowej stronie http://goo.gl/maps/Av432,  
GPS - 50°11'32.2"N 18°26'56.6"E 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

Swój udział zgłosić można do 1.12.2019 do 23:59:poprzez 
formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tlzw4, lub mai-
lowo: zawodyino @ gmail.com, zwłaszcza w przypadku  
większych grup (w zgłoszeniu należy podać dane  
wymienione w formularzu) 
Zgłoszenie po podanym terminie jest ważne po potwier-
dzeniu przyjęcia przez organizatora i nie gwarantuje 
pełnych świadczeń (zwłaszcza obiadu). W piątek przed 
imprezą oraz w dniu imprezy możemy przyjąć zgłoszenia 
tylko pojedynczych osób, w ramach drobnej rezerwy 
materiałów startowych. 

VI. WPISOWE OD OSOBY 

Do bezpłatnego udziału mają prawo osoby wyróżnione 
w konkursach Komisji InO PTTK ZG, oraz Sylwester 
Świetlik pod warunkiem terminowego zgłoszenia 

 

Wpłaty wpisowego: na konto Oddziału PTTK Ziemi  
Gliwickiej (w tytule: nazwisko uczestnika lub nazwę grupy, 
trasa i dopisek „Barbórkowe Cyrkino”) 
nr konta 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658 lub w bazie 
imprezy w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu  
z organizatorem 
Należy posiadać ze sobą potwierdzenie wpłaty; także w dniu 
imprezy w bazie 

VII. KIEROWNICTWO IMPREZY 

Kierownik imprezy – Agnieszka Ćmiel, 
Sędzia główny – Małgorzata Ziółkowska, 
Sekretariat – Magdalena Ceglarska, Ula Kolanowska,  
Gabriela Rościszewska, 
Budowniczowie – Adam Gruca, Sebastian Janas,  
Szymon Rojek, Zbigniew Socha, Andrzej Wysocki, 
Niezastąpieni przy obsłudze startu, mety, bazy, tras, logistyki 
(…) – Wacław Czerkawski, Agnieszka i Paweł Drabek,  
Mirosław Klimkiewicz, Marek Okuń, Łukasz Paprzycki i wielu 
członków i sympatyków GKT Cyrkino  

VIII. MAPY I TEREN 

Mapy czarno-białe i kolorowe, w części aktualizowane,  
częściowo zmodyfikowane elementami zadań. Las zróżnico-
wany, o zmiennej przebieżności. Teren nieznacznie  
pofałdowany z ciekawą rzeźbą 

IX. JAK DOTRZEĆ DO BAZY 

Szkoła – baza imprezy znajduje się w środkowej części osady, 
przy głównej drodze, naprzeciw Pocysterskiego Zespołu 
|Klasztorno-Pałacowego (zachęcamy do zwiedzenia 8 grud-
nia przy okazji jarmarku adwentowego) Zalecamy dojazd 
samochodem. Możliwy także dojazd koleją do Gliwic, a dalej 
autobusami PKS Racibórz do przystanku Rudy (godziny  
odjazdu z dworca w Gliwicach w piątek: 16:10, 18:20, 20:20, 
w sobotę 12:20, 16:10, 18:20), oraz koleją do Rybnika i dalej 
autobusami ZTZ Rybnik do końcowego przystanku (odjazdy 
z przystanku R-k Śródmieście Urszulanki w piątek 16:27, 
17:12, 18:21, 19:11, 20:11, 22:31, w sobotę 6:27, 9:27, 

11:27, 14:27, 16:27). Dojazd z Gliwic do Rybnika możliwy jest 
autobusami prywatnych przewoźników (z przystanku 
Pl. Piastów w piątek 16:35, 17:25, 18:15, 19:10, 20:40, 
w sobotę 7:35, 10:05, 13:20, 15:40, 18:15) oraz koleją (bez-
pośrednio tylko w sobotę 6:28). Sobotnie odjazdy są dla 
dojeżdżających w sobotę rano lub na wybrane etapy. Szcze-
gółowe rozkłady jazdy na stronach przewoźników, prosimy 
zapoznać się z nimi bezpośrednio przed podróżą  

X. FORMA I KATEGORIE 

Trasy bez ograniczeń wiekowych  
(w nawiasach wyodrębniane klasyfikacje):  

 TP (TW65, TD) - trasa bardzo łatwa, 
 TT (TM) - trasa łatwa, 
 TU (TJ, TW50) - trasa średnio trudna, 
 TZ - trasa trudna, 

Kategorie: 
 TD – dla dzieci urodzonych w 2006 r. i później, bardzo  

łatwa, zespoły 1-2 os.,  
 TM – dla młodzieży 2003-2005, łatwa, zespoły 1-2 os., 

PPM, 
 TJ – dla młodzieży 1999-2002, średnio trudna, zespoły 

1-2 os., PPM, 
 TZ – dla osób od lat 21 i starszych, trudna, start  

w zespołach 1-2 osobowych, PP, 
 TW50 – dla weteranów od 50 roku życia, średnio  

trudna, zespoły 1-2 os., 
 TW65 – dla nestorów urodzonych przed 1955 r., 

o dostosowanej długości, zespoły 1-2 os. 
Klasyfikacja: 
Będzie prowadzona łączna klasyfikacja dla wszystkich eta-
pów z podziałem na poszczególne kategorie, która zostanie 
przekazana sędziom głównym PP i PPM. Dodatkowo będzie 
prowadzona odrębna klasyfikacja Barbórkowych MnO oraz 
klasyfikacja Nocnych MnO 
Ilość etapów:  
Jeden dzienny i dwa nocne na wszystkich trasach. 
Uczestnik może startować we wszystkich etapach swojej 
kategorii lub tylko w wybranych 
Długość tras: 
Od ok. 2,5 do ok. 6 km. Długości tras i limity czasu dopaso-
wane do warunków terenowych i atmosferycznych oraz pory 
dnia 
 

Trasa 
wpisowe 

cała impreza jeden etap 

TP, TT, TU,TZ 65 zł 20 zł 

mieszkańcy Rud 40 zł 15 zł 

zgłoszenie po terminie +10 zł 



Zadania: 
Przewidujemy zadania topograficzno-kartograficzne 
z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania 
mapy z terenem, poruszania się w określonym kierunku 
i logicznego myślenia. Przydatne mogą być kompas, kalka 
i podstawowe przybory kreślarskie 

XI. ŚWIADCZENIA 

 mapy i opisy zadań dla każdego uczestnika, 
 coś słodkiego dla każdego uczestnika, 
 puchary Burmistrza dla zwycięzców, 
 nagrody dla pierwszych trzech miejsc klasyfikacji 

łącznej, 
 dyplomy do 5 miejsca w klasyfikacji łącznej, 
 odcisk ozdobnej pieczęci, 
 pamiątkowa naklejka, 
 dostęp do stolika herbaciano – kawowego, 
 dostęp do prysznicy, 
 dwa noclegi w warunkach turystycznych (na własnej 

karimacie i śpiworze), 
 dwudaniowy obiad w sobotę (tylko dla osób zgło-

szonych na całą imprezę), 
 ognisko z kiełbaskami w sobotę, 
 miniino na stacji kolejki wąskotorowej, 
 potwierdzenia punktów do OInO - dla osób klasyfi-

kowanych w TZ, TU, TJ, TM – 4 pkt. za etap, a dla 
pozostałych 3 pkt. za etap, 

 możliwość przekazania książeczek do weryfikacji 
Odznaki Imprez na Orientację (OInO) 

XII. RAMOWY PROGRAM  

Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją 
najpóźniej 30 minut przed odprawami technicznymi 
 
piątek (6.12.2019): 
od 18:00 przyjmowanie w bazie, nocleg 
 polecamy również spacer krajoznawczy! 
sobota (7.12.2019): 
od 8:00 praca sekretariatu 
9:00  przywitanie uczestników, rozpoczęcie, 

 odprawa etapu dziennego 
10:00  wyjście na start etapu dziennego 
10:20  start pierwszych zespołów 
od 15:00 obiad 
18:00 odprawa etapów nocnych 

18:15  wyjście na start etapów nocnych, 
rozpoczęcie ogniska i miniino 

po etapach powrót do bazy 
niedziela (8.12.2019): 
do 8:30 wywieszenie ostatecznych wyników 
9:40 podsumowanie i zakończenie imprezy 
do 10:30 opuszczenie bazy 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 punktacja zgodnie z zasadami KInO ZG PTTK,  
 organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać  

i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych, 
 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie 

nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego, 
 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, 

  na terenie bazy prosimy o korzystanie z obuwia zmienne-
go i spożywanie posiłków wyłącznie na terenie stołówki, 

 obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów, 
nawigacji (z wyłączeniem biernego zapisu trasy off-line) 
i komunikacji z innymi zespołami pod realną groźbą dys-
kwalifikacji całego zespołu, 

 dane osobowe uczestników są używane do utworzenia list 
startowych oraz upublicznienia wyników, zarówno w trak-
cie imprezy jak i po niej, na stronie internetowej oraz 
w elektronicznym protokole, 

 wyniki imprezy posłużą też do prowadzenia klasyfikacji 
Marszów na Orientację 32 DOMINO oraz klasyfikacji PP 
i PPM w MnO, 

 zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie da-
nych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych 
i promocyjnych imprez na orientację, 

 ostateczna interpretacja wyników i postanowień regulami-
nu należy do sędziego głównego i kierownika imprezy 

 
 
 
 
 

 
Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej 
 

zapraszają na 

jubileuszowe 

 
 

REGULAMIN 
 

10,11 i 12 etap Marszów na Orientację „32 DOMINO” 
VIII Runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację 
XIII Runda Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację 


