
III MISTRZOSTWA GLIWIC W ORIENTACJI PRECYZYJNEJ 
Zawody otwarte, rozgrywane wspólnie z XLIV Jesiennymi Marszami na Orientację 

B i u l e t yn  i n f o r m a c y j n y  

Termin: 11 listopada 2013 r., świąteczny poniedziałek.  

Miejsce: miasto Tarnowskie Góry, woj. śląskie.  

Centrum zawodów: Gimnazjum nr 2 Sportowe w Tarnowskich 

Górach, ul. Wyspiańskiego 3 (pd.-zach. część miasta). Współrzędne 

GPS: N50°26’37,29”, E18°50’56,86”. Lokalizację tego miejsca na ma-

pie zobaczyć można na stronie http://goo.gl/maps/UMlKj. 

Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:30 do 12:15. 

Organizatorzy: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Gliwice” w Gliwicach oraz Gli-

wicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach. 

Teren: teren parku miejskiego, z alejkami asfaltowymi i ścieżkami gruntowymi, z niedużym nachy-

leniem, na ogół z dobrą widocznością. 

Mapy: „Tarnowskie Góry – park” 1:4000, warstwice co 2 m, opracowane jesienią  2013 r., autor 

Andrzej Wysocki. 

Kategorie: P (para) - dla poruszających się z pomocą rąk (na wózkach),  

O (otwarte) - dla osób pozostałych, z podziałem na  

OE i PE– dla startujących indywidualnie osób zaawansowanych oraz  

OA – dla niezaawansowanych i  

OM i PM – dla osób w wieku 14 lat i młodszych.  

W kategorii OA startować można indywidualnie lub w zespole (np. rodzinnie; także zespoły 

uczestniczące w Jesiennych MnO; obowiązuje zakaz głosowego porozumiewania się), a w po-

zostałych tylko indywidualnie.  

Uczestnicy etapów orientacji precyzyjnej XLIV Jesiennych Marszów na Orientację są klasyfi-

kowani kategorii OA lub w OE, ale w tej tylko posiadający licencję PZOS. Dwuosobowy zespół 

może rozdzielić się na dwie osoby startujące indywidualnie, a wtedy ich wynik będzie średnią 

obu uzyskanych wyników.  

Trasa: jeden etap klasyczny, z około 15 stanowiskami zwykłymi oraz po 2 stanowiska czasowe. 

Start: w okresie od godz. 10.30 do godziny 12.00. Nie będzie listy startowej, a zarejestrowani na 

liście uczestnictwa zawodnicy będą wypuszczani na trasę w interwale 1 minuty, po zgłoszeniu 

się w biurze zawodów. Zawodnicy kategorii P będą mieli na starcie pierwszeństwo. 

Limit czasowy: około 75 minut dla wszystkich kategorii. 

Przepisy: zawody rozgrywane są według międzynarodowych przepisów orientacji precyzyjnej 

PZOS. Uczestnicy XLIV Jesiennych Marszów na Orientację startujący na trasie orientacji precy-

zyjnej będą klasyfikowani w obu imprezach, przy czym do klasyfikacji Jesiennych MnO wyniki  

z trasy będą oceniane według przystosowanych zasad KInO ZG PTTK.  

Zgłoszenia: zawierające wybraną kategorię, imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość za-

mieszkania startującego oraz nazwę jednostki reprezentowanej należy przesłać pocztą elektro-

niczną na adres infoino@o2.pl; poczty tradycyjnej nie polecamy; osobiście w biurze oddziału 

PTTK w Gliwicach, Rynek 11 (1. piętro) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9÷17, telefo-



nicznie lub faksem do biura oddziału na numer 322312616, do Andrzeja Wysockiego na numer 

322713908 w godzinach 20÷21. Uczestnicy zgłoszeni na Jesienne MnO w kategoriach z etapem 

orientacji precyzyjnej są równocześnie zapisywani na listę zgłoszonych w Mistrzostwach i nie 

muszą się odrębnie zgłaszać.  

Termin zgłoszeń: do środy 7 listopada 2011 (do 23:00). Zgłoszenie po podanym terminie jest 

ważne dopiero po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora. W piątek i weekend przed 

imprezą oraz w dniu imprezy do godziny 11.00 możemy przyjąć zgłoszenia tylko pojedynczych 

osób, w ramach drobnej rezerwy materiałów startowych.  

Opłaty startowe (od osoby): kategoria P - 5 zł, kategorie pozostałe - 10 zł. Opłaty uiszcza się 

bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK (Gliwice, Rynek 11, 1 piętro, godz. 9÷12 i 14÷17, od po-

niedziałku do czwartku) lub na konto „PTTK – Oddział Ziemi Gliwickiej (koniecznie z podaniem 

nazwy imprezy) – nr konta 91 1240 4272 1111 0000 4839 4990 albo w dniu zawodów w biurze 

zawodów. Podane opłaty nie dotyczą startujących równocześnie w XLIV Jesiennych MnO. 

Odległości: parkowanie samochodów na ulicach w rejonie centrum zawodów (przede wszystkim 

wzdłuż ulicy Gruzełki); start i meta – około 250 m od centrum zawodów. 

Dojazd: do Tarnowskich Gór dojechać można pojazdami własnymi a także rzadko kursującymi 

pociągami i autobusami PKS oraz licznymi autobusami KZK GOP i MZKP. Szczegółowy rozkład 

jazdy oraz mapa ulic i przystanków jest na stronie http://rozklady.kzkgop.pl 

Ogłoszenie wyników: w centrum zawodów - w kategorii P niezwłocznie po ustaleniu wyników  

i wypisaniu dyplomów, pozostałe kategorie ok. godz. 15. Najlepsi trzej zawodnicy w każdej kate-

gorii otrzymają drobne nagrody i dyplomy. 

WC: w centrum zawodów nie ma możliwości korzystania z bezbarierowych toalet. 

Tereny zakazane: park miejski między ulicą Wyszyńskiego a drogową obwodnicą miasta. 

Osoby funkcyjne: kierownik zawodów oraz budowniczy tras – Andrzej Wysocki, sędzia główny - 

Wacław Czerkawski. 

Informacja o dyscyplinie orientacja precyzyjna (orientacja ścieżkowa, orientacja dokładna, trail 

orienteering). Jest to bardzo spokojna, choć opracowana przez sportowców, odmiana marszów 

na orientację. Wymyślona dla osób niepełnosprawnych, szybko znalazła również duże uznanie  

i zwolenników wśród pełnosprawnych. Krótkie szkolenie wraz z pokazem odbędzie się w bazie 

zawodów podczas odprawy przed startem. Opis szczegółowych zasad uczestnictwa i pokony-

wania trasy znaleźć można było na polskiej stronie http://www.orienteering.mastela.pl/trailo, 

gdzie w zakładce „Wirtualny trening” znajdują się przydatne materiały a także wspaniałe przykła-

dy do ćwiczeń przed wyjściem w teren. Zdjęcia z polskich i czeskich zawodów zobaczyć można 

na stronie http://infoino.rajce.idnes.cz/ 

Strony internetowe: MUKS „MUKS Gliwice” - http://www.muksgliwice.cba.pl; GKT „Cyrkino” - 

http://gliwice.pttk.pl. 

Informacje dodatkowe: pisząc na adres infoino@o2.pl oraz telefonicznie: 322713908 (godz. 

20÷21). 

mailto:infoino@o2.pl

