
I. ORGANIZATOR 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
Oddział w Rybniku ul Piłsudskiego 4  
Klub Imprez na Orientację ZORIENTOWANI 
Współorganizator – Gmina Lyski 

II. CELE IMPREZY 
• popularyzacja turystycznych imprez na 

orientację  
• wyłonienie zwycięzców III Ogólnopolskiej 

InO  „ O ZŁOTY PUCHAR RYBNIKA”  
• integracja i wspólna zabawa z mapą  

i kompasem w terenie  
III. SPONSORZY 

• Impreza dotowana przez Miasto Rybnik 
• Starostwo Powiatowe w Rybniku 
• Gmina Lyski 
• Proll Sport 

IV. TERMIN IMPREZY 
Impreza odbędzie się 23 – 25 kwiecień 2010 r.  

V. BAZA IMPREZY 
Szkoła Podstawowa w Lyskach ul. Dworcowa 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE 

Swój udział zgłosić moŜna: 
• pocztą (do 19.04.2010) na adres Oddział 

PTTK Rybnik ul. Piłsudskiego 4, 44-200 
Rybnik 

• osobiście (do 21.04.2010) w oddziale PTTK 
w Rybniku  

• telefonicznie (do 21.04.2010) do PTTK pod 
numer (0-32) 4228072    

• telefonicznie (do 21.04.2010) do 
kierownika imprezy Szymona Rojka tel 
691785840  

• na adres mailowy (do 21.04.2010) – 
szymon_rojek@wp.pl 

 
Zgłoszenia w dniu imprezy przyjmowane są tylko do 
czasu wyczerpania się zapasów materiałów 
startowych. 

 
 
 

VII. WPISOWE OD OSOBY 
Trasa TP i RK  - 7 zł od osoby  
Trasa TD i TM  - 10 zł  
(dla członków PTTK - 8 zł) 
Trasa TJ , TS , TW - 35 zł  
(dla członków PTTK – 30 zł,   
dla przodowników InO – 28 zł) 
Wpisowe wpłacone w dniu imprezy wzrasta o 5 zł  
Zapotrzebowanie na Fakturę VAT naleŜy zgłosić 
do 21.04.2010 z podaniem odpowiednich danych. 
JeŜeli pieniądze z wpisowego wpłyną na konto 
Oddziału min. na dwa dni przed imprezą to 
faktura będzie do odebrania w dzień imprezy. 
 
Wpłat dokonujemy na konto  
95 1500 1214 1212 1006 9134 0000                             
z dopiskiem – InO ZŁOTY PUCHAR 
lub bezpośrednio w biurze Oddziału PTTK w Rybniku  
(Rybnik ul Piłsudskiego 4, godz. 8 – 16).  
Zgłoszenie uwaŜa się za dokonane w chwili 
podania nam następujących danych: informacje o 
organizacji zgłaszanej oraz o startujących 
(kategorie startowe, imiona i nazwiska, wpisowe, 
podział na zespoły startowe).  

VIII. KIEROWNICTWO IMPREZY 
Kierownik imprezy i budowniczy tras   
Szymon Rojek PInO    
Sędzia główny i budowniczy tras  
Sylwester Bugański PinO  
Budowniczowie tras  
Dawid Wojaczek PInO, Mateusz Drabiniok PInO   
Agata Staszewska PInO, Anna Pukowiec PInO  
Sekretariat - KInO „Zorientowani”  
Obsługa medyczna – Kamila Laby 

IX. MAPY 
Mapy czarno-białe, częściowo kolorowe, na 
trudniejszych trasach niespodzianki 
kartograficzne, głównie w skali 1:10000  
 
 
 
 

X. JAK DOTRZEĆ DO BAZY 
Lyski znajdują się ok. 11 km na zachód od Rybnika  
Kierunek Rybnik - Racibórz 

Dojazd w sobotę 24 kwietnia 2010 
Dojazd z Rybnika pociągiem o 8:32  
(przyjazd o 8:56) 
Dojazd z Gliwic pociągiem o 6:02  
(przyjazd o 8:03) 
Dojazd z śor pociągiem o 7:46  
(przyjazd o 8:56) 
Dojazd z Raciborza pociągiem o 7:41 
(przyjazd 8:03) 
Dojazd z Katowic pociągiem o 7:22  
(przyjazd 8:56) 
Dojazd z Wrocławia pociągiem o 4:39  
(przyjazd 8:56) 

Dojazd w piątek 23 kwietnia 2010 
Dojazd z Katowic pociągiem o 17:22 
(przyjazd 18:55) 
Dojazd z Wrocławia pociągiem o16:08 
(przyjazd18:45) 
Wysiadamy na przystanku PKP – Sumina, następnie 
dojście do bazy drogą asfaltową (Dworcowa)  
w kierunku południowym ok. 2 km. Na odcinku PKP 
Sumina – Szkoła Podstawowa będą znaczniki biało – 
czerwone doprowadzające do bazy imprezy. 
Znaczniki biało – czerwone będą teŜ stawiane w 
centrum Lysek. 

XI. FORMA I KATEGORIE 
RK – trasa rekreacyjna – zespoły do 5 osób, 
spacer z mapą po najciekawszych miejscach 
okolicy. 
TP - trasa dla początkujących - zespoły do 5 osób 
(poza konkurencją). 
TD - dla dzieci ze szkół podstawowych, 
indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych.  
TM - dla młodzików ze szkół gimnazjalnych , 
indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych.   
TJ - dla juniorów ze szkół ponadgimnazjalnych, 
indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych. 
TS – trasa dla zaawansowanych – od 19 i starsi – 
start indywidualny. 
TW – trasa dla weteranów – 50 lat i starsi – start 
indywidualny. 



XII. ŚWIADCZENIA 
• puchary dla zwycięskich druŜyn w 

kategoriach objętych klasyfikacją 
• nagrody dla 3 najlepszych miejsc w kategorii 

TD, TM, TJ, TS, TW 
• dyplomy do 4 miejsca  
• pamiątkowy długopis okolicznościowy 
• naklejka okolicznościowa 
• folder o Górkach Śląskich 
• kołaczyk oraz woda mineralna między I a II 

etapem  
• herbata dla wszystkich uczestników w bazie 

imprezy 
• obiad dwudaniowy dla tras TJ, TS, TW (rosół, 

schabowy, ziemniaki, surówka, kompot)  
w stołówce szkolnej w godz. od 16:00 – 
17:30 

• materiały startowe (mapa i opis zadań) dla 
uczestnika  

• przejazd autokarem z Lysek do PstrąŜnej 
• biesiada przy ognisku na terenie 

Gospodarstwa Anny i Mariana Białeckich 
„Konikar” w PstrąŜnej 

• kiełbaski z roŜna dla nocujących 
• nocleg w warunkach turystycznych dla 

uczestników tras TJ , TS , TW w salach 
lekcyjnych oraz na sali gimnastycznej NaleŜy 
zabrać ze sobą karimaty i śpiwory, Osoby nie 
uczestniczące w etapie nocnym mogą 
równieŜ nocować i skorzystać z obiadu + 
roŜno za dodatkową opłatą 20 zł 

• potwierdzenia punktów do Odznaki Imprez 
na Orientację – na trasach TD, TM, TJ, TS, 
TW po 3 punkty za kaŜdy etap, na TP i RK 1 
punkt  

• końcowy protokół, zdjęcia na stronie 
internetowej - www.zorientowani.xz.pl  

 
 
 
 
 

XIII. RAMOWY PROGRAM IMPREZY  
PIĄTEK 23 kwiecień 2010 
17:00 – 0twarcie bazy imprezy dla uczestników z 
poza okręgu rybnickiego 
SOBOTA 24 kwiecień 2010 
8:00 – 10:00 – przyjmowanie uczestników 
10:40 – uroczyste zakończenie 6 edycji  
Mistrzostw Rybnika w MnO 
11:15 – otwarcie Ogólnopolskiej InO „O Złoty 
Puchar Rybnika” omówienie dwóch etapów 
11:45 – minuta „0” 
16:00 – 17:30 – obiad dwudaniowy 
17:30 – zakończenie imprezy dla tras TD i TM 
18:45 – wyjazd autobusem do PstrąŜnej na roŜno 
(moŜliwość zakupienia we własnym zakresie 
napojów, właściciele gospodarstwa polecają 
równieŜ pstrąga z frytkami za ok. 18 zł lub ser 
smaŜony z frytkami za ok. 12 zł, istnieje równieŜ 
moŜliwość przejaŜdŜki konnej za dodatkową 
opłatą) 
21:20 – odprawa przed etapem nocnym 
21:30 – start do etapu nocnego  
NIEDZIELA 25 kwiecień 2010 
8:30 – zakończenie imprezy 
do 10:15 – opuszczenie bazy imprezy 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• impreza odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne  
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie  
• prosimy o terminowe dokonywanie zgłoszeń 

oraz wcześniejszą zapłatę wpisowego - 
kierujemy do Was ten apel ze względu na 
liczne koszty związane z imprezą 

• osobom zgłoszonym, a nieobecnym na 
imprezie nie przysługuje prawo zwrotu 
wpisowego 

• moŜliwość zakupu ksiąŜeczki InO, cena 4 zł.  
• opiekunowie ponoszą odpowiedzialność 

finansową za szkody wyrządzone przez 
swoich podopiecznych podczas trwania 
imprezy 

 

 

        

 

III Ogólnopolska Impreza na Orientację 

„O ZŁOTY  

PUCHAR RYBNIKA”  
IV runda Pucharu Województwa Śląskiego  

w Marszach na Orientację 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gość Honorowy Major Antoni Tomiczek  
zasłuŜony dla Polski  
pilot podczas II wojnyświatowej 
 
Sponsorzy: 
 
 
Patronat medialny: 
 
                            


