VI Zupa z Bagien
I Runda Pucharu Polski,
I Runda Pucharu Polski Młodzieży
09-11 kwietnia 2021, Kotowice
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Termin i miejsce
9-11 kwietnia 2021 (piątek-niedziela), Kotowice, gm. Siechnice

Baza imprezy i teren marszów
Baza:
NOCLEGI SIECHNICE
ul. Osiedlowa 25
55-011 Siechnice
https://www.noclegisiechnice.pl/
Marsze będą rozgrywane w sąsiednich Kotowicach
Starty etapów dziennych = Dzienne Centrum Zawodów zlokalizowane opodal stacji PKP w Kotowicach.
Starty etapów nocnych = Wieczorne Centrum Zawodów zlokalizowane na południowym skraju Kotowic.
Mapka na końcu regulaminu

Organizator
Klub Imprez na Orientację ORIENTOP Wrocław
• http://orientop.pl
• http://facebook.com/orientop

Patronat

Cel imprezy
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja marszów na orientację jako doskonałej formy wypoczynku
Potwierdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem w terenie
Miłe i aktywne spędzenie czasu
Spotkanie z ludźmi o tej samej pasji
Rywalizacja w Pucharze Polski oraz w Pucharze Polski Młodzieży
Poznanie walorów krajoznawczych gminy Siechnice
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Komitet organizacyjny
•
•
•

•
•

Kierownik imprezy
o
Krzysztof Miaśkiewicz
Sędzia główny
o
Krzysztof Ligienza (PInO 301)
Budowa etapów
o
Jacek Wieszaczewski (PInO 579) i Joanna Puternicka (PInO 674)
o
Jacek Gdula (PInO 205)
o
Marcin Stefaniak
o
Krzysztof Miaśkiewicz
Sekretariat
o
Joanna Puternicka (PInO 674)
Obsługa informatyczna
o
Wojciech Wójcik

Ramowy program zawodów
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ NIE PRZEWIDUJE SIĘ OFICJALNEGO ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW,
ODPRAWY TECHNICZNEJ I UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW
•
•

•

Piątek
o od godziny 17.00 przyjmowanie uczestników w bazie
Sobota
o 8.30 start etapów dziennych
o 16.00–17.00 obiad
o 21.00 start etapu nocnego
Niedziela
o Do 11.00 opuszczenie bazy

Osoby korzystające z bazy mogą w sobotni ranek przemieścić się na teren zawodów do Dziennego
Centrum Zawodów własnym transportem lub pociągiem. Odległość z bazy na stację ok. 1,8 km. Odjazd
pociągu – 8.08. Czas jazdy 4 minuty (1 stacja).
Po etapach dziennych – obiad w bazie. Powrót do bazy możliwy koleją. Odjazdy z PKP Zakrzów Kotowice:
- 12.53
- 14.59
- 17.01
Dojazd na etapy nocne (Wieczorne Centrum Zawodów) – transportem własnym lub organizatora.
Powyższy harmonogram należy traktować jako wstępny, który może się lekko zmienić. Ewentualne
zmiany zostaną podane w komunikacie technicznym przed imprezą.
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Trasy i kategorie
•

•

•

•

Trasa TP/TD
o Klasyfikacja TD – dzieci do lat 13 – czyli urodzeni w 2008 roku lub młodsi
o Klasyfikacja TP – starsi, wybierający trasę łatwą
o 2 etapy dzienne i 1 nocny (3x4 pkt OInO dla TD, 3x3 pkt OInO dla TP), zespoły 1-3osobowe
o Trasa bardzo łatwa, jeśli jesteś pierwszy raz na zawodach albo nie czujesz się jeszcze na
siłach na trudniejsze trasy, to jest to trasa dla ciebie. Praktycznie nie przekształcona
mapa
Trasa TT/TM
o Klasyfikacja TM – młodzież od 14 do 16 lat, czyli urodzeni w 2005 roku lub młodsi
o Klasyfikacja TT – starsi, wybierający trasę dość łatwą
o 2 etapy dzienne i 1 nocny (3x4 pkt OInO dla TM, 3x3 pkt OInO dla TT), zespoły 1-2osobowe
o Trasa łatwa, ale trudniejsza niż pełna mapa
Trasa TU/TJ
o Klasyfikacja TJ – juniorzy od 17 do 20 lat, czyli urodzeni w 2001 roku lub młodsi
o Klasyfikacja TU – starsi, wybierający trasę średnią
o 2 etapy dzienne i 1 nocny (3x4 pkt do OInO), zespoły 1-2-osobowe
o Trasa średnio trudna, dla osób mających trochę doświadczenia w orientacji w terenie
Trasa TZ
o 2 etapy dzienne i 1 nocny (3x4 pkt do OInO), zespoły 1-2-osobowe
o Trasa trudna, dla doświadczonych zawodników chętnych na mocno przekształcone mapy

Klasyfikacje
•
•
•

Puchar Polski: punkty otrzymują wszystkie zespoły sklasyfikowane na trasach TZ i TU
Puchar Polski Młodzieży: kategoria TD, TM i TJ, punkty otrzymują zespoły spełniające wymagania
wiekowe startujące odpowiednio na trasach TP, TT i TU
Na zawodach obowiązują przepisy Komisji InO ZG PTTK (http://ino.pttk.pl)

Teren i mapy
•
•

Teren leśny z ciekawą rzeźbą, o różnej przebieżności, z bogatą drożnią. Pofałdowany, ale o
niewielkiej różnicy wzniesień. Las sosnowy, mieszany i liściasty .
Mapy przekształcone mniej lub bardziej w zależności od trasy. Kolorowe, w miarę świeże i
zaktualizowane na tyle, na ile się dało.

•

Mapy papierowe + koszulki lub z papieru poliestrowego o dużej wytrzymałości.
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Świadczenia
•
•
•
•
•
•
•
•

2 noclegi w warunkach hotelowych (dodatkowa opłata)
obiad w sobotę po etapach dziennych
woda i poczęstunek międzyetapowy
potwierdzenie punktów do odznaki InO
protokół w wersji elektronicznej
nalepka z zawodów
dyplomy i medale/puchary za miejsca 1-3
nagrody dla najlepszych

Zgłoszenia
•
•
•
•
•

poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orientop.pl
termin zgłoszeń: poniedziałek, 05 kwietnia, godz. 24:00
w miarę możliwości prosimy zgłaszać się wcześniej, do 01. 04. 2021, co ułatwi nam sprawę
noclegów.
zgłoszenie jest ważne po opłaceniu wpisowego (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty)
zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń

Wpisowe wpłacone na konto do dnia 25 marca
•
•

57 zł pełnoletni / 42 zł niepełnoletni
opcja „miejscowi” bez obiadu – 37 zł pełnoletni / 22 zł niepełnoletni

Wpisowe wpłacone na konto po 25 marca
•
•

67 zł pełnoletni / 52 zł niepełnoletni
opcja „miejscowi” bez obiadu – 47 zł pełnoletni / 33 zł niepełnoletni

wpłata na konto: Klub Imprez na Orientację ORIENTOP Wrocław,
Bank BGŻ BNP Paribas SA, 11 1750 0012 0000 0000 4099 3657,
tytuł przelewu: Zupa-2021 oraz imiona i nazwiska zawodników, za których jest to wpłata

Wpisowe wpłacone na miejscu
•
•

70 zł pełnoletni / 55 zł niepełnoletni
opcja „miejscowi” bez obiadu – 50 zł pełnoletni / 45 zł niepełnoletni
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Baza - noclegi
NOCLEGI SIECHNICE
ul. Osiedlowa 25
55-011 Siechnice
https://www.noclegisiechnice.pl/
Cena:
– 55 zł/osobę/noc – opcja STANDARD - w nowszych pokojach
– 45 zł/osobę/noc - opcja ECONOMY -w starszych pokojach
w razie wyczerpania pokojów z którejś z opcji, o przydziale decyduje kolejność zgłoszeń

Dojazd
•
•
•

własnym środkiem transportu
w Kotowicach i w Siechnicach znajdują się stacje kolejowej, dobrze skomunikowane z
Wrocławiem; aktualny rozkład na stronie http://rozklad-pkp.pl/
możliwy dojazd PKS, głównie z Wrocławia

Kontakt
Kontakt do kierownika zawodów
– Krzysztof Miaśkiewicz, tel 665 402 147, krzysztof.miaskiewicz@wilo.com

INFORMACJE ORGANIZACYJNE - COVID
Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, ani zamknięcia imprezy. W strefie startu
należy zachować wzajemny dystans min 1,5 m (nie dotyczy członków jednej drużyny) i podchodzić po mapę
tuż przed swoją minuta startową. Uczestnicy korzystający z własnego transportu przy dojeździe na start
proszeni są przyjeżdżać na krótko przed swoją minutą. Najpóźniej dzień przed zawodami zostanie
opublikowana na naszej stronie lista startowa dla wszystkich tras. Uczestnicy dojeżdżający pociągiem
proszeni są o utrzymywanie wzajemnego dystansu w wagonie. W pociągu i w centrum zawodów
obowiązuje nakaz noszenia maseczek, podobnie w bazie w strefach wspólnych. W przypadku
jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu.
W czasie całej imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. Kontakt z innymi osobami
dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę. Przy potwierdzaniu punktów kontrolnych na karcie
startowej zaleca się nie dotykanie kredki ręką bez zabezpieczenia jej rękawiczką lub jakimkolwiek
skrawkiem materiału (chusta, szalik, rękaw, itp.).
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Dojazd - mapa

Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•
•
•

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
Za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie odpowiadają
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
Osoby zgłoszone i nieobecne na imprezie tracą możliwość zwrotu wpisowego
Należy przestrzegać przepisów Komisji InO ZG PTTK oraz zasad fair play
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych tylko i wyłącznie dla celów
imprezy zgodnie z aktualnym przepisami o danych osobowych
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

Komunikat techniczny, lista zgłoszonych oraz wszelkie inne ogłoszenia będą publikowane na stronie
http://orientop.pl

Do zobaczenia!
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