
 

I. CELE IMPREZY 

 popularyzacja imprez na orientację 

 wyłonienie zwycięzców 

 wzmacnianie odporności poprzez aktywność 

na świeżym powietrzu 

 poznawanie piękna Zimnej Wódki 

 wkład w obchody 100 lat polskich imprez 

na orientację 

II. ORGANIZATORZY 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”  

Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej 

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

www.facebook.com/gktcyrkino  

Kierownik, sędzia główny: Agnieszka Ćmiel 

Budowniczowie: Adam Gruca, Agnieszka Ćmiel, 

Andrzej Wysocki. 

Obsługa graficzna, sekretariatu, startu, mety, tras: 

Wacław Czerkawski, Paweł Drabek, Mirosław 

Klimkiewicz, Marek Okuń i wielu innych  

III. TERMIN 

Impreza odbędzie się w sobotę 26 lutego 2022, bez 

względu na warunki pogodowe. Zastrzegamy sobie 

możliwość odwołania lub przeniesienia imprezy na 

inny termin ze względów epidemiologicznych 

IV. BAZA IMPREZY 

Baza samochodowo-terenowa – na południe od 

Wsi Zimna Wódka (gm. Ujazd, powiat 

strzelecki) przy szosie do Starego Ujazdu 

(50.419424 N, 18.319676 E). Lokalizację bazy 

zobaczyć można pod adresem 

http://goo.gl/maps/Av432 .  

V. JAK DOTRZEĆ? 

Droga od strony Ujazdu może być zamknięta ze 

względu na budowę obwodnicy. Parkowanie wzdłuż 

szosy (po zachodniej stronie), z zachowaniem 

miejsca na przejazd innych pojazdów.  

Najbliższy przystanek - „Sławięcice Bar Danka”, 

końcowy dla autobusów linii 5 MZK Kędzierzyn-

Koźle (odjazdy spod dworca kolejowego) oddalony 

jest o 6,5 km (przez Ujazd i Stary Ujazd). 

VI. MAPY I TEREN 

Mapy kolorowe, częściowo aktualizowane oraz na 

trasach marszów modyfikowane elementami zadań. 

Teren pocięty głębokimi dolinami i jarami. Las 

zróżnicowany, o zmiennej przebieżności. Wysokość 

ok. 210-270 m. 

VII. WPISOWE 

Wpisowe płatne na miejscu, przed startem. Prosimy 

o posiadanie odliczonej gotówki. 

 jeden start:   15 zł 

 dwa starty:   20 zł 

Jeśli zgłaszający organizował lub startował 

w XII Zimowych Zawodach na Orientację w Zimnej 

Wódce w niedzielę 25 lutego 1979 r. i to 

udokumentuje, to otrzyma zwolnienie z wpisowego. 

Reprezentanci uczniowskich klubów sportowych ze 

Zdzieszowic płacą 50% wpisowego. 

VIII. ZGŁOSZENIA 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawierające 

dla każdego uczestnika zespołu: imię, nazwisko, 

rocznik, reprezentowany klub, telefon 

kontaktowy. Każdy zespół winien podać także 

kategorię startową oraz e-mail. 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: 

https://forms.gle/SABNEUJHNtLK1QJV7 

Zgłoszenia można także dokonać mailowo:  

zawodyino@gmail.com 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21.02.2022 godz. 

21.00. Zgłoszenia po terminie tylko w ramach 

wolnych miejsc, z opłatą 150% wpisowego. 

Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

w celach organizacyjnych i promocyjnych imprez na 

orientację. 

IX. FORMA I KATEGORIE 

Impreza składa się z dwóch jednoetapowych, 

odrębnie klasyfikowanych konkurencji – marszu na 

orientację i biegu na orientację. Uczestnik może 

startować w obu konkurencjach (start biegu z mety 

marszu) lub tylko w jednej dowolnie wybranej. 

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą kompas 

i sprawną latarkę, zalecaną do podświetlania mapy. 

Bieg na orientację jest opisany w odrębnym 

biuletynie. Do wyboru jest trasa / kategoria: 

 A ok. 3,5-4 km, 

 B ok. 2,5-3 km, 

 C (łatwiejsza od pozostałych) ok. 1,5-2 km,  

z dodatkowym podziałem w klasyfikacji kategorii 

A i B na kobiety i mężczyzn.  

Marsz na orientację jest z trasami o długościach 

proporcjonalnych do stopnia trudności, jednak nie 

większych niż 6 km. Limity czasu dopasowane będą 

do warunków terenowych i atmosferycznych. 

Przewidujemy zadania topograficzno-kartograficzne, 

sprawdzające umiejętności czytania mapy, 

porównywania mapy z terenem, poruszania się 

w określonym kierunku i logicznego myślenia. 

Startują zespoły 1-2 osobowe, na trasach: 

 TP – dla niezaawansowanych oraz rodzin, 

 TT – dla niezaawansowanych,  

 TU – dla średniozaawansowanych, 

 TUK – dla średniozaawansowanych, krótsza 

 TZ – dla zaawansowanych, 



X. PROGRAM RAMOWY 

od ok. 10.00  start marszu na orientację, 

po 12.00  start biegu na orientację. 

Zespoły ruszają w wyznaczonych oknach czasowych 

zgodnie z listami startowymi, a także wybiegają po 

przyjściu na metę trasy marszowej i odpoczynku. 

XI. ŚWIADCZENIA 

 mapa i opis zadań dla każdego uczestnika 

 drobny poczęstunek 

 pamiątkowa naklejka  

 2 pkt. do Odznaki InO PTTK za start 

w marszu, 

1 pkt. do OInO za start na trasie biegowej. 

 możliwość przekazania książeczek OInO 

do weryfikacji 

 protokół z imprezy wraz z wynikami 

przesłany na podany adres e-mail  

XII. INNE KLASYFIKACJE 

Na potrzeby klasyfikacji PWŚ: 

 z trasy TP zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja nestorów (1942 i wcześniej) 

 z trasy TT zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja młodzików (2006 i później). 

 z trasy TU zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja juniorów (2002-2005) i 

koneserów (1957 i wcześniej).  

 z trasy TUK zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja weteranów (1972 i wcześniej). 

 z trasy TZ zostanie wyszczególniona 

klasyfikacja seniorów (2002 i wcześniej). 

XIII. INFORMACJE 

ORGANIZACYJNE 

W przypadku jakichkolwiek objawów złego 

samopoczucia należy bezwzględnie pozostać 

w domu. 

W czasie całej imprezy obowiązuje zachowanie 

dystansu społecznego. 

Przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie 

startowej zaleca się nie dotykanie kredki ręką bez 

zabezpieczenia jej rękawiczką lub jakimkolwiek 

skrawkiem materiału (chusta, szalik, rękaw, itp.).  

Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie 

stosować aktualne zalecenia Ministerstwa Zdrowia 

(MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; 

gis.gov.pl) oraz wytyczne dotyczące organizacji 

imprez w czasie pandemii koronawirusa. 

Należy przestrzegać także Karty Turysty, zaleceń 

organizatorów i zaleceń Komisji InO: 

http://ino.pttk.pl/przepisy/KInO_ZG_2020_wytyczn

e_epidemiczne.pdf 

Punktowanie odbywa się zgodnie z zasadami KInO 

ZG PTTK. Organizator może w terenie (na trasie) 

sprawdzać i oceniać poprawność potwierdzania 

punktów kontrolnych. 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

(członkowie PTTK mają zapewnione ubezpieczenie 

NNW na podstawie członkostwa).Za rzeczy 

zgubione, a także szkody wyrządzone przez osoby 

trzecie i osobom trzecim w trakcie imprezy 

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania 

z telefonów, nawigacji (z wyłączeniem biernego 

zapisu trasy off-line) i komunikacji z innymi 

zespołami pod realną groźbą dyskwalifikacji całego 

zespołu. 

Dane osobowe uczestników są używane do 

utworzenia list startowych oraz upublicznienia 

wyników, zarówno w trakcie imprezy jak i po niej, na 

stronie internetowej oraz w elektronicznym 

protokole. 

Wyniki marszów, poza klasyfikacją imprezy, posłużą 

też do prowadzenia klasyfikacji Marszów 

na Orientację „35 Domino” oraz do klasyfikacji 

Pucharu Woj. Śląskiego w Marszach na Orientację. 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach 

zapraszają na 

LIV Zimowe 

Zawody na Orientację 

REGULAMIN 

Zimna Wódka  26.02.2022 

MARSZE NA ORIENTACJĘ „35 DOMINO”  

Puchar Województwa Śląskiego w Marszach na 

Orientację – runda druga 

 


