
50 lat gliwickich imprez na orientację 1967-2017 

Gliwicki Klub Terenoznawczy „CYRKINO” Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach  

www.cyrkino.gliwice.pttk.pl 

przy życzliwym wsparciu Rady Sołeckiej i Sołtysa Szymiszowa Osiedle 

organizuje i zaprasza na 

XLIX ZIMOWE 
MARSZE I JAZDY 
NA ORIENTACJĘ 

Szymiszów Osiedle      25 lutego 2017 

Impreza pod Honorowym Patronatem Burmistrza miasta i gminy Strzelce Opolskie  

TRENINGOWY BIEG NA ORIENTACJĘ 
Miejsce: lasy na południowy zachód od wsi Szymiszów-Osiedle, w województwie opolskim. 

Czas:  sobota, 25 lutego 2017 r. 

Miejsce zbiórki (baza): pomieszczenia LKS „Tęcza” we wsi Szymiszów (Osiedle) (gmina Strzelce Opolskie, 
powiat strzelecki, województwo opolskie), ul. Szkolna 6.  

 Lokalizacja: mapa - http://goo.gl/maps/kUL8t, współrzędne GPS N:50°32’12,41”, E:18°13’05,49”. 

Program: 8.45 – 13.00 praca sekretariatu, 
12.00 – 14.30 praca obsługi startu; minuta startowa ustalana jest po zgłoszeniu się na start  
w terenie, 
 ok. 15.30 – 15.45 – zakończenie, po powrocie z trasy ostatniej osoby startującej. 

Mapa: nowe, pierwsze opracowanie w kluczu znaków topograficznych IOF (ISOM 2000), wielobarwna, 
1:10000, z warstwicami co 2.5 m, z uproszczonym (zimowym) zasięgiem obszarów różnej 
przebieżności, ze stanem z lat 2009÷2017.  

Teren: 222  260 m npm., pagórkowaty, średnio drożny. Las o zmiennej przebieżności, głównie iglasty. 
Występują drobne progi skalne i ukształtowanie rzeźby terenu po dawnym kamieniołomie. 

Trasy do wyboru: B (B = B w Śląskiej Zimowej Lidze) – ok. 3 km; C (C = A na ŚZL) – ok. 5,5 km.  

Kategorie: bez podziału wiekowego, K - kobiety, M - mężczyźni: BK, BM, CK i CM. 

Opłaty wpisowego: 6 zł (mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie oraz członkowie Oddziału PTTK Ziemi 
Gliwickiej w Gliwicach – 3 zł), opłacane w bazie imprezy.   

Zgłoszenia: swój udział zgłosić można do 20.02.20176 wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie 
http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/formularz/formularz.php albo pocztą elektroniczną na adres 
infoino@o2.pl; informacje dodatkowe w korespondencji na ten sam adres lub telefonicznie 
wieczorem na numer 322713908. Zgłoszenie po 20.02.2017 jest ważne dopiero po potwierdzeniu 
przyjęcia przez organizatora. Przewidujemy, że w czwartek wieczorem przed imprezą na stronie 
klubu – organizatora pojawią się listy zgłoszonych. Od tej chwili zmiany i nowe zgłoszenia możliwe 
są tylko w ramach wakatów przewidzianych w tych listach i w miejsce osób rezygnujących 
ze startu. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone. 

Informacje inne: 
- sposób potwierdzania - perforatorami na kartach startowych, 
- lampiony punktów kontrolnych mogą być w niestandardowych (mniejszych) rozmiarach, 
- limit czasu wynosi 90 minut, 
- na uczestników wracających z trasy w bazie czekać będzie ciepła herbata i coś słodkiego, 
- najlepsi w kategoriach otrzymają dyplomy i drobne nagrody,  
- parkowanie na parkingu przy bazie i wzdłuż ulic przylegających, 
- dojście z bazy na start i z mety do bazy – ok. 1 km, start i meta w jednym miejscu. 

Kierownik imprezy i budowniczy tras – Andrzej Wysocki, sędzia obliczeniowy – Wacław Czerkawski. 


