I.

CELE IMPREZY

 popularyzacja turystycznych imprez na orientację
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 wyłonienie zwycięzców tras z klasyfikacją,
 poznawanie piękna wsi Łącza w gminie Rudziniec,
w powiecie gliwickim i okolicznych lasów Nadleśnictwa Rudziniec,
 popularyzacja działalności Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.

II.

Ziemi Gliwickiej (koniecznie z podaniem nazwy imprezy) – nr konta 91 1240 4272 1111 0000 4839 4990.

VI.

Kategoria

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino”, Oddział
PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, 44-100 Gliwice.
Impreza organizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Latscha w Łączy.

IV. BAZA IMPREZY
Pomieszczenia Stowarzyszenia Kulturalnego
„Latscha” w Łączy (budynek dawnej szkoły), ul.
Szkolna 28.
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA


Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili
podania nam danych o zgłaszających i składów zespołów
startujących. Swój udział zgłosić można do 2.02.2012:
pocztą elektroniczną na adres infoino@o2.pl; pocztą tradycyjną na adres klubu (priorytetem, z dużym wyprzedzeniem – nie polecamy); osobiście w biurze oddziału PTTK
w Gliwicach, Rynek 11 (1. piętro) w godzinach 9÷17,
telefonicznie lub faksem do biura oddziału na numer
2312616, do Andrzeja Wysockiego wieczorem na numer
322713908.
W zgłoszeniu należy podać dane wymienione w załączonej karcie zgłoszenia.

Wpłaty wpisowego: bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK (Gliwice, Rynek 11, 1 piętro, godz. 9÷12
i 14÷17, w piątek do 16) albo na konto „PTTK – Oddział

członkowie
PTTK
6 zł

TD, TM
TU, TZ, TW,
8 zł
TDN, TMN, TUN
SZ, RK
4 zł
A, B, C
4 zł
zgłoszenie po terminie
mieszkańcy gminy Rudziniec
mieszkańcy Łączy

ORGANIZATORZY

III.
TERMIN
Imprezy odbędą się, w dniu 25 lutego 2012 r.
(sobota), bez względu na pogodę i temperaturę.

WPISOWE (OD OSOBY)

VII.

pozostałe
osoby
7 zł
10 zł
5 zł
5 zł
+2 zł
-50 %
bezpłatnie

KIEROWNICTWO IMPREZY

Kierownik imprezy – Andrzej Wysocki,
sędzia główny – Marcin Falejczyk,
sekretariat - Gabriela Rościszewska,
autorzy tras – Andrzej Wysocki i Wacław Czerkawski.

VIII. MAPY I TEREN
Mapy kolorowe, w dużej części aktualizowane, mogą być
częściowo zmodyfikowane elementami zadań. 227÷250 m
npm, ze słabo ukształtowaną rzeźbą. Teren wysoczyzny
porośniętych lasem, przeciętnie pocięty drogami i przecinkami leśnymi. Las sosnowo-świerkowy i mieszany, o
zmiennej przebieżności i z licznymi granicami upraw
leśnych.

IX.

JAK DOTRZEĆ DO BAZY

Baza imprezy znajduje się w południowej części wsi obok
nowego kościoła.
Dojazd do bazy wyłącznie własnym środkiem transportu
bądź po umówieniu się z posiadaczem takiego środka
transportu. Gliwicki PKS w weekendy zaprzestał wożenia
pasażerów w gminach powiatu gliwickiego. Istnieje jednak jeden wariant dotarcia do bazy - dojazd pociągiem
PKP do stacji Rudziniec Gliwicki (z Gliwic 5.37, 8.17; z
Kędzierzyna-Koźla 7.00) następnie pieszo 6 km przez
wieś i las na południe, do Łączy.

X.

FORMA I KATEGORIE

 Trasy:
- piesze z rywalizacją i klasyfikacją – kategorie TD,
TM, TU, TZ, TW,
- dowolnie pieszo lub na nartach albo z sankami bez
rywalizacji w kategoriach rekreacyjnych i szkoleniowych RK i SZ.
- narciarskie - kategorie TDN, TMN i TUN,
- treningowe w trzech wersjach A, B i C.
 Ilość etapów: jeden dzienny we wszystkich kategoriach.
 Długość tras – od ok. 2,5 do ok. 5,5 km. Na trasach
z klasyfikacją przewidujemy zadania topograficznokartograficzne z zakresu umiejętności czytania mapy, porównywania mapy z terenem, poruszania się
w określonym kierunku i logicznego myślenia. Długości tras i limity czasu dopasowane do warunków
terenowych i atmosferycznych.
 Kategorie:
 RK – krajoznawcza dla zwolenników spaceru z mapą
i dla przeciwników rywalizacji, polecana na spacer rodzinny, zespoły 1÷5 osobowe, trasa bez klasyfikacji,
 SZ – dla nowicjuszy i osób z małym doświadczeniem,
poprzedzona szkoleniem i wspólnym przejściem z instruktorem początkowego odcinka trasy, zespoły 1÷2
osobowe, trasa bez klasyfikacji,
 TD i TDN – dla dzieci młodszych urodzonych w 1999
r. i później, łatwa, zespoły 2 osobowe,
 TM i TMN – dla dzieci starszych (młodzicy) urodzonych w latach 1996÷1998, średnio trudna, zespoły 2
osobowe,
 TU i TUN – dla osób urodzonych w 1995 r. i starszych, średnio trudna, zespoły 1-2 osobowe,
 TZ – dla osób urodzonych w 1992 r. i starszych, trudna, start indywidualny,
 TW – dla weteranów urodzonych w 1962 r. i starszych, średnio trudna, start indywidualny,
 A, B i C – trasy i kategorie treningowe biegu na orientację, z odrębną klasyfikacją kobiet i mężczyzn; A ok.
2,5 km, B ok. 4 km i C ok. 5,5 km; mapy o pełnej treści.

XI.

ŚWIADCZENIA

 mapa w koszulce foliowej i opis zadań dla uczestnika,
 w kategoriach TD, TDN, TM, TMN, TU, TUN,
TW i TZ nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy
od 1 do 3 miejsca; w klasyfikacjach tras A, B i C –
dyplomy,
 pamiątkowa naklejka lub inna pamiątka,
 odcisk ozdobnej pieczęci,
 ciepła herbatka po powrocie z trasy,
 informacja krajoznawcza o Łączy,
 potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez na
Orientację (OInO), za start - dla tras TD, TDN,
TM, TMN, TU, TUN, TW i TZ – 2 punkty, a dla
tras RK i SZ – 1 punkt,
 możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację
(OInO), po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania,
 plik komputerowy z końcowym protokołem z imprezy – po podaniu adresu (wydruk protokołu – na życzenie jednostki zgłaszającej).

XII. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Uwaga! zmiany i nowe zgłoszenia na trasy z klasyfikacją najpóźniej 30 minut przed odprawą techniczną.
7.45÷10.00 - praca sekretariatu, wydawanie kart startowych, przyjmowanie ewentualnych opóźnionych
wpłat wpisowego;
8.30 - podsumowanie Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację za rok 2011,
9.00 - otwarcie imprezy; odprawa techniczna wszystkich
kategorii oprócz SZ i treningowych; około 15 minut
po jej zakończeniu wyjście pierwszych zespołów na
start,
9.45 - rozpoczęcie startu w terenie wszystkich kategorii
oprócz SZ i treningowych,
10.15 – początek szkolenia zespołów kategorii SZ
(w bazie),
10.45 - rozpoczęcie startu w terenie dla kategorii treningowych,

ok. 14.30÷15.30 podsumowanie i zakończenie XLIV
Zimowych Jazd i Marsz na Orientację (możliwe
wcześniejsze podsumowanie kategorii dla młodszych
oraz treningowych).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; w przypadku dużej ilości śniegu trasy mogą
zostać skrócone,
 punktowanie zgodnie z zasadami KInO ZG PTTK
z tym, że przyjmuje się zasadę konieczności umieszczania w potwierdzeniu numeru lub innego oznaczenia (według zadań) odszukiwanego punktu – przy jego braku lub wpisie błędnym potwierdzenie traktuje
się i ocenia się jako spoza trasy (mylne); obowiązują
także ustaleniami regulaminu Pucharu Województwa Śląskiego w Turystycznych Marszach na
Orientację,
 organizator może w terenie (na trasie) sprawdzać
i oceniać poprawność potwierdzania punktów kontrolnych,
 przyjmowanie zgłoszeń w czasie imprezy możliwe
jest tylko do czasu wyczerpania się materiałów startowych,
 osobom zgłoszonym, a nieobecnym na imprezie nie
przysługuje prawo do zwrotu wpisowego,
 korzystających ze zniżki obowiązuje posiadanie,
do wglądu na imprezie, legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za rok 2012 lub 2011,
 w bazie imprezy nie ma możliwości przenocowania;
bliskie tanie noclegi – Schronisko Młodzieżowe
„Ślązaczek” w Gliwicach, tel. nr 322306831 wewn.
372,
 wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz zaleceń organizatorów,
 ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności,
 uczestnicy niepełnoletni biorący udział w imprezie
muszą być pod opieką opiekuna obecnego na imprezie.

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO”
http://www.cyrkino.cmza.pl
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach
oraz
Stowarzyszenie Kulturalne „Latscha” w Łączy
http://www.lacza.pl
zapraszają

na

XLIV
XLIV ZIMO
ZIMOWE
MARSZE I JAZ
JAZDY
NA ORIENTA
ORIENTACJĘ

REGULAMIN
Łącza

25 lutego 2012

1 runda 10 edycji (2003-2012)
PUCHARU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
MARSZE NA ORIENTACJĘ „25 DOMINO”
- etap pierwszy

