
 

 

Zimowe Mistrzostwa Piekar Śl. w Marszach na Orientację 

XVI Mroźne Marsze na Orientację 

Puchar Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację runda I 

Świerklaniec - Brynica 13 luty 2021 r. 
 

1. Organizator: MOSiR Piekary Śl. 

2. Obsługa techniczna: członkowie KTK „be loć” MDK Piekary Śl. 

3. Termin i miejsce: 13 luty 2021 roku (sobota).  

Baza terenowo-samochodowa, parking przy drodze Świerklaniec – Brynica 

http://bit.ly/2MCXrWM 

Albo: 50.466744,  18.979125 

Albo: X: 288853,93  Y: 498524,54 

Albo: N: 50°28’00,41’’  E: 18°58’45,13’’ 

4. Zgłoszenia do 11 lutego: mailem: nudel@poczta.fm lub sms 604811451 z podaniem 

imiennego składu, kategorii, organizacji i roczników 

5. Wpisowe: 10,00 zł od osoby; wpłaty wyłącznie na konto organizatora: 02 1020 2313 

0000 3802 0555 9697 

6. Zapewniamy:  materiały startowe, okolicznościową odznakę, potwierdzenie punktów 

do Odznaki InO – 2 pkt, plakietkę do książeczki ino, dobrą zabawę na trasach. 

7. Zespół organizacyjny: kierownik imprezy: Wojciech Boryczka PInO 306; budowniczy 

tras: Michał Połeć, Wojciech Janik 

8. Rodzaj InO: dzienna, piesza, turystyczna, regionalna 

9. Trasy/kategorie wiekowe: 

TD – urodzeni w 2008 i później, łatwa, bez zadań, 2 km 

TM – urodzeni w latach 2005-2007 do 2 osób, łatwa, 3 km 

TJ – urodzeni w latach 2001 - 2004 do 2 osób umiarkowanie trudna, 4 km 

TS – urodzeni do roku 2000, start indywidualny, trudna, 5 km 

TW – urodzeni w latach 1971 i wcześniej, start indywidualny, umiarkowanie trudna, 4 km 

TW65 – urodzeni w 1956 i wcześniej, łatwa, 3 km 

Dopuszcza się start wg dowolnego klucza i składu poza konkurencją (RK) 

10. Mapa, dla wszystkich kategorii w skali ok. 1:10000, wystarczająco aktualna, ilość 

treści adekwatna do poziomu trudności kategorii, możliwe zagadki kartograficzne.  

11. Klasyfikacja: zasady punktacji zgodnie z zaleceniami KInO ZG PTTK.  

12. Program: minuta „0” 10:00. Zamknięcie mety 15:00. Brak wspólnej odprawy oraz 

zakończenia, starty interwałowe – czas startu oraz wyniki  będą przesłane mailem lub 

smsem. Prosimy o przybywanie na start 5 minut przed minutą startową.  

13. Wyposażenie: Kompas/ busola (możliwość wypożyczenia), oprawka na mapę, coś do 

pisania, ubiór umożliwiający swobodne poruszanie się w terenie.  

14. ZABRANIA się pod groźbą dyskwalifikacji korzystania z systemów nawigacji 

satelitarnej, innych map, pomocy opiekunów i osób trzecich!  

15. Komunikacja: polecamy dojazd własnym środkiem transportu, w okolicy jest sporo 

miejsc parkingowych, rower też uda się gdzieś przypiąć.  

16. Zasady związane z obostrzeniami epidemicznymi - w rejonie startu/mety obowiązuje 

nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odległości min. 1,5m od innych osób; na 

starcie/mecie dostępny będzie środek do dezynfekcji rąk; organizacja startu/mety: nie 

będzie wspólnej odprawy i zakończenia aby nie gromadzić się, szczególnie przy 

samochodzie startowym; maksymalna grupa to 5 osób! 

http://bit.ly/2MCXrWM


17. Postanowienia końcowe: impreza odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne; nie wysyłamy potwierdzeń; ubezpieczenia we własnym zakresie; nie 

ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez 

startujących lub osoby trzecie. 

ZAPRASZAMY 


