
 

 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO”  
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach (www.cyrkino.gliwice.pttk.pl ) 

LIII ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ  
Krapkowice Otmęt 27 lutego 2021  

TRENINGOWY BIEG NA ORIENTACJĘ  

Komunikat techniczny  

Miejsce: las w Otmęcie, w prawobrzeżnej dzielnicy 
miasta Krapkowice, między Odrą i autostradą A4.  

Czas: sobota, 22 lutego 2020 r.  

Miejsce zbiórki (baza): nie ma bazy stacjonarnej, jest tylko przedstart jako 
miejsce kontaktu uczestników z organizatorami. Przedstart znajduje się 
w połowie krótkiego leśnego odcinka ulicy Olimpijskiej w Krapkowicach, 
na początku ścieżki dydaktycznej „Uroczysko”.   
Lokalizacja: mapa - http://goo.gl/maps/kUL8t, współrzędne GPS miejsca 
parkowania na placu przed bramą stadionu i kąpieliska N 50.4996392, 
E 17.9659344 / N 50°29'58.701", E 17°57'57.364". Prosimy o nie parkowanie 
przy przedstarcie  - parking jest około 100 m dalej. Najbliższy węzeł drogowy 
autostrady A4 i stacja kolejowa są w Gogolinie.  

Program: nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, 
ani zamknięcia imprezy. Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się w miejscu 
przedstartu w wyznaczonym dla nich oknie czasowym, oraz przebywanie tam 
tylko przez niezbędny czas.  
11.55 – 14.15 praca obsługi startu (w tym systemu obsługi kart sportIDENT-u); 
minuty startowe dla startujących tylko w biegu są podane w odrębnej liście 
startowej, a dla osób biegających po marszu na orientację ustalane będą 
na mecie marszu z zastosowaniem co najmniej trzyminutowego odstępu 
w kategorii. Start zostanie przedłużony, jeśli będzie zapotrzebowanie. Starty 
i mety marszu i biegu będą w tym samym miejscu.  

 Obostrzenia sanitarne: w rejonie przedstartu przebywają wyłącznie 
organizatorzy oraz uczestnicy tuż przed swoim startem oraz tuż po powrocie 
na metę. Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego i osłaniania nosa 
i ust. Prosimy aby nie gromadzić się w lesie, na przedstarcie i w innych 
miejscach. Poza pobytem na trasie w terenie leśnym, obowiązuje osłanianie ust 
i nosa. W czasie całej imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.  

W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy 
bezwzględnie pozostać w domu.  

Wyniki: opublikowane będą na naszej stronie internetowej w ciągu kilku dni po 
imprezie.  

Mapa: nowe opracowanie w kluczu znaków topograficznych IOF (ISOM 2017-2), 
„Otmęcki las”, wielobarwna, powiększona do skali 1:7500, z warstwicami co 2,5 
m, z uproszczonym (zimowym) zasięgiem obszarów różnej przebieżności, ze 
stanem z roku 2019-2021. Poprzednie mapy tego terenu: czarno-biała z XXIV 
Zimowych JiMnO w 1992 r. oraz wielobarwna rowerowa „Krapkowice ” sprzed 
kilku lat.  

Na mapie znakami specjalnymi - czarnymi krzyżykami x oznaczono znajdujące 
się w terenie tablice, ławy i nietrwałą drewnianą szopkę. 

W opisach znakiem specjalnym - kółkiem o oznaczono jednoosobowy bunkier 
obserwacyjny, zaznaczony na mapie i z daleka widoczny w terenie jak głaz 
(dwie sztuki). 

http://goo.gl/maps/kUL8t


Teren: 159 - 176 m npm., od zachodu ograniczony Odrą, pagórkowaty, z bogatą drożnią. Część terenu 
zajmuje bagienne zakole starorzecza Odry. Las głównie sosnowy, o zmiennej przebieżności i z poszyciem 
chwytającym za nogi. Grunt jest piaszczysty.  
Uwaga! Proszę nie podchodzić do skraju skarpy brzegu rzeki i nie wchodzić na bagno! Ponadto, w lesie 
znajdują się pomniki przyrody – stare dęby, z których odpadają suche konary – proszę zachować odstęp 
większy, niż wysokość drzewa. Rejon największego drzewa został na mapie oznakowany purpurową kratką 
oznaczająca teren zakazanego wejścia i przebiegu. 

Trasy: A (dla orientalistów) – 4,2 km, 35 m przewyższenia, 13 punktów kontrolnych,  
B (pośrednia) – 2,5 km, 35 m przewyższenia, 11 punktów kontrolnych,  
C (dla początkujących i dla dzieci) – 1,7 km, 25 m przewyższenia, 5 punktów kontrolnych.  
Dobieg z ostatniego punktu do mety nie będzie wyznakowany.  

Kategorie: bez podziału wiekowego; AK, AM, BK i BM, C, gdzie A, B i C to symbol trasy, a K - kobiety,  
M – mężczyźni (na trasie C nie ma podziału płciowego).  
Opłaty wpisowego: wpisowe, płatne w miejscu przedstartu, wynosi:  
- za jeden start 7 zł  
- za dwa starty (marsz i bieg) 10 zł  
- dla mieszkańców powiatu krapkowickiego 5 zł za każdy start.  
Prosimy o posiadanie odliczonej gotówki.  

Zgłoszenia: w dniu imprezy możemy przyjąć zgłoszenia tylko pojedynczych osób, w ramach drobnej rezerwy 
materiałów startowych.  
Informacje inne:  
- start po zgłoszeniu się na starcie, z zastosowaniem co najmniej 3 minut odstępu w kategorii,  
- sposób potwierdzania – z użyciem karty pamięci sportIDENT (czipów), sposób korzystania będzie widoczny 
już na starcie,  
- osobom bez własnym czipów przydzielimy czipy organizatora, bez dodatkowej opłaty, jednak w przypadku 
jego zgubienia zawodnik zobowiązany jest do zapłaty 150 zł,  
- wyposażenie punktów kontrolnych – standardowe; w terenie będą również punkty kontrolne z marszów 
na orientację (z kredką zamiast puszki), które nie są ważne dla biegaczy,  
- limit czasu wynosi 90 minut,  
- opisy punktów kontrolnych są na mapie i będą także do pobrania w okolicy startu,  
- mapy nie będą foliowane, ale folia będzie dostępna na starcie, 
- po biegu należy bezzwłocznie sczytać zapis karty pamięci,  
- na uczestników wracających z trasy w bazie czekać będzie ciepła herbata,  
- osoby, które nie będą miały kompletu wymaganych potwierdzeń, lub będą je miały w innej kolejności niż 
wymagana, będą sklasyfikowani po uczestnikach z poprawnymi potwierdzeniami,  
- www.cyrkino.gliwice.pttk.pl - strona organizatora, na której znaleźć można informacje o jego imprezach 
na orientację, a także wyniki biegu na orientację LIII Zimowych Zawodów na Orientację.  

Kierownik imprezy – Agnieszka Ćmiel, sędzia główny biegu i budowniczy tras – Andrzej Wysocki, sędzia 
obliczeniowy – Grzegorz Lippa, sędzia startu i mety – Wacław Czerkawski.  

Cieszymy się waszym udziałem i zapraszamy ponownie na następne nasze imprezy na orientację!  

Organizatorzy z GKT „Cyrkino” PTTK w Gliwicach. 

http://www.cyrkino.gliwice.pttk.pl/

