Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
zapraszają na
LIII Zimowe Zawody na Orientację

Regulamin
Krapkowice

27.02.2021
Marsze na Orientację „34 DOMINO” – etap pierwszy

Puchar Województwa Śląskiego w Marszach na orientację – runda druga

I.

CELE IMPREZY
popularyzacja imprez na orientację,
wyłonienie zwycięzców,
wzmacnianie odporności poprzez aktywność na
świeżym powietrzu,
poznawanie piękna okolic Krapkowic.

II.

TERMIN

Impreza odbędzie się w sobotę 27 lutego 2021, bez
względu na warunki pogodowe. Zastrzegamy sobie
możliwość odwołania lub przeniesienia imprezy na
inny termin ze względów epidemiologicznych.

IV.

BAZA IMPREZY

Ze względów epidemiologicznych impreza nie ma
stałej bazy. Punktem stycznym organizatorów
i uczestników jest przedstart – plac przed bramą do
terenu boiska i kąpieliska, na końcu ulicy
Olimpijskiej w mieście Krapkowice, w woj.
opolskim. Współrzędne GPS: N 50°29'36.131",
E 17°57'38.615". Lokalizację zobaczyć można pod
adresem: http://goo.gl/maps/Av432
W miejscu tym 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.

V.

pierwszej ulicy w prawo (ul. Olimpijska), która przez
las prowadzi do parkingu.

VI.

Przystanek jest na żądanie - kierowcy autobusu
trzeba zgłosić, gdzie się chce wysiąść. Ze stacji
kolejowej do parkingu ze startem jest 5,1 km drogi
pieszej.
Osoby, które dojadą do Gogolina po 9.40, prosimy
o wcześniejszy kontakt i podanie godziny
planowanego przyjazdu w celu wspólnego
rozwiązania dalszego transportu.

MAPY I TEREN

Mapy kolorowe, częściowo aktualizowane oraz
modyfikowane elementami zadań.

WPISOWE

Wpisowe płatne na miejscu, przed startem. Prosimy
o posiadanie odliczonej gotówki.
jeden start:
dwa starty:

ORGANIZATORZY

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

III.

Teren o zróżnicowanej przebieżności, leśnoparkowo-miejski. Wysokość ok. 150-180 m npm.

7 zł
10 zł.

Mieszkańcy powiatu krapkowickiego: 5 zł za każdy
start

VII.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawierające
dla każdego uczestnika zespołu: imię, nazwisko,
rocznik,
reprezentowany
klub,
telefon
kontaktowy. Każdy zespół powinien podać także
kategorię startową oraz e-mail.
Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz:
https://forms.gle/2GZSXLmbfL4EydLu9
Zgłoszenia można także dokonać mailowo:
zawodyino@gmail.com
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń:
24.02.2021 (środa) godz. 23.00.
Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją
postanowień
regulaminu
oraz
zgodą
na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
w celach organizacyjnych i promocyjnych imprez na
orientację.

VIII.

JAK DOTRZEĆ?

Do miejsca zbiórki dotrzeć można własnym środkiem
transportu, albo pociągiem do stacji Gogolin, skąd
sprzed dworca autobusem PKS o 7.20 i 9.40 do
przystanku Sady I (przy al. Jana Pawła II), i pieszo
najpierw w stronę południowo-zachodnią do

IX.

FORMA I KATEGORIE

Trasy o długościach proporcjonalnych do stopnia
trudności, nie większe niż 6 km. Limity czasu
dopasowane będą do warunków terenowych
i atmosferycznych.
TT – dla niezaawansowanych,
TU – dla średniozaawansowanych,
TZ – dla zaawansowanych.
Na potrzeby PWŚ
klasyfikacja wiekowa:

zostanie

wyodrębniona

M (młodzików) oraz N (nestorów) z kategorii TT,
J (juniorów) oraz W (weteranów) z kategorii TU,
S (seniorów) z kategorii TZ.
Uczestnik marszów może dodatkowo startować na
trasie biegowej na orientację. Do wyboru jest trasa
A ok. 3,5 km, B ok. 2,5 km i C ok. 1,5 km,
z dodatkowym podziałem kategorii A i B na kobiety
i mężczyzn. Kategorie są odwrotne od tych
stosowanych na imprezach Pobino i Pokino.
Zgłoszenia poprzez ten sam formularz i w tym
samym terminie.
Uczestnicy powinni posiadać ze sobą kompas
i sprawną latarkę, zalecaną do podświetlania mapy.

Zespoły we wszystkich kategoriach są 1-2 osobowe,
a uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu
między sobą.
Przewidujemy zadania topograficzno-kartograficzne
z zakresu umiejętności czytania mapy, poruszania się
w określonym kierunku, porównywania mapy
z terenem oraz logicznego myślenia.

X.

ŚWIADCZENIA
mapa i opis zadań dla każdego uczestnika,
drobny poczęstunek,
para rękawiczek ochronnych,
pamiątkowa naklejka lub odcisk pieczęci,
2 pkt. do OInO za etap marszowy,
1 pkt. do OInO za etap biegowy,
możliwość przekazania książeczek OInO do
weryfikacji (także wyższe stopnie – Główny
Referat Weryfikacyjny).

XI.

PROGRAM RAMOWY

Od ok 9.30
start
zespołów
marszowych
w wyznaczonych oknach czasowych zgodnie z listą
startową
12.00÷14.15 start osób z kategorii biegowych,
start i meta w jednym miejscu
do 16 powrót wszystkich uczestników.

XII.

ORGANIZATORZY

Sędzia główny: Agnieszka Ćmiel.
Budowniczowie: Adam Gruca, Agnieszka Ćmiel,
Małgorzata Weres-Portka.
Obsługa imprezy: Wacław Czerkawski, Paweł
Drabek, Mirosław Klimkiewicz, Grzegorz Lippa,
Marek Okuń, Małgorzata Weres-Portka, Andrzej
Wysocki i wielu innych.

XIII.

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy
technicznej, ani zamknięcia imprezy. Prosimy aby
nie gromadzić się w lesie, na przedstarcie i innych
miejscach. Wyniki publikowane będą na naszej
stronie internetowej kilka dni po imprezie (karencja
kart startowych).
Najpóźniej dzień przed zawodami opublikowana na
naszej stronie, oraz rozesłana e-mailem będzie lista
startowa dla wszystkich tras. Uczestnicy proszeni są
o zgłaszanie się na miejsce w wyznaczonym dla
nich oknie czasowym, oraz przebywanie tam tylko
przez niezbędny czas.
W przypadku jakichkolwiek objawów złego
samopoczucia należy bezwzględnie pozostać
w domu.
Poza pobytem na trasie w terenie leśnym, obowiązuje
osłanianie ust i nosa. W czasie całej imprezy
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, także
podczas kontaktu z osobami ze swojego zespołu
startowego.
Kontakt z innymi osobami dozwolony jest wyłącznie
w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej
osoby, wskazanie drogi na metę.
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.).
Najbliższe wc dostępne jest w pawilonie handlowym
i na stacji paliw, oddalone o ok. 800-1000 m.

XIV.

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

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, z uwzględnieniem regulaminów Pucharu
Woj. Śląskiego w MnO. 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.
Na trasie 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 „34 Domino”, oraz klasyfikacji Pucharu
Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację.

