XVI Górski Maraton na Orientację „Orientop”
Regulamin zawodów
1. Organizator: Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław
• http://orientop.eu
• http://facebook.com/orientop
2. Sponsorzy
• Browar Rebelia z Ząbkowic Śląskich https://www.facebook.com/BrowarRebelia
• Winkelmann sp. z o. o. z Legnicy
3. Termin i miejsce: 12-15 sierpnia, Góry Stołowe na pograniczu Polski i Czech
4. Baza zawodów: Penzion Metuje, Teplice nad Metuji
5. Forma zawodów: turystyczne, wieloetapowe zawody na orientację
6. Trasy
• TZ, zespoły 1-2-osobowe, trudna, dla zawodników z doświadczeniem w turystycznych
zawodach na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Marszach na Orientację kategorii
TS, 6 etapów w tym 1 nocny
• TU, zespoły 1-3-osobowe, łatwiejsza, dla zawodników z pewnym doświadczeniem w
dowolnych formach orientacji w terenie, zaliczana do Pucharu Polski w Marszach na
orientację kategorii TS i TJ, 6 etapów w tym 1 nocny
• TR, zespoły dowolne, rekreacyjne zwiedzanie z mapą skalnych miast w Adrspachu i
Teplicach
• T%, zespoły 2-osobowe, sztafeta piwna, tylko dla zawodników pełnoletnich, start można
połączyć ze startem na dowolnej innej trasie
7. Ramowy program imprezy
• Piątek 12 sierpnia: od popołudnia przyjmowanie uczestników w bazie
• Piątek wieczorem: Mini InO na terenie bazy
• Sobota w ciągu dnia: etapy 1-3 (Golińsk), dojazd: transport własny uczestników, w razie
potrzeby transport organizatorów
• Sobota wieczorem: sztafeta piwna
• Niedziela rano: etapy 4-5 (Adrspach), dojazd: pociąg lub transport własny uczestników
• Niedziela po południu: czas na zwiedzanie – Adrspachskie Skalne Miasto
• Niedziela wieczorem: etap 6 (nocny, Teplice nad Metuji), dojście z bazy
• Poniedziałek rano: ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów
• Po zakończeniu: czas na zwiedzanie – Teplickie Skalne Miasto
8. Teren i mapy: teren górski, z dużą ilością skał. Mapy przekształcone, o niepełnej treści. Mapy
podkładowe: Tomas Lestinsky, aktualność lato 2015
9. Zespół organizacyjny
• Kierownik zawodów: Jacek Wieszaczewski
• Sędzia główny: Krzysztof Ligienza
• Budowa tras: Jacek Gdula, Krzysztof Ligienza, Krzysztof Miaśkiewicz, Joanna Puternicka,
Marcin Stefaniak, Roman Trocha, Jacek Wieszaczewski, Jan Zasępa

10. Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://orientop.eu
• Limit zgłoszeń 200 osób (jeśli się szybko wypełni, będziemy próbować go zwiększyć), do
limitu nie wliczają się startujący na trasie TR
• Pierwszy termin zgłoszeń: 16 czerwca
11. Wpisowe:
• Za udział w zawodach (w tym obiady w sobotę i niedzielę): 60zł
• Za nocleg w bazie we własnym namiocie: 35zł (za 3 noce)
• Za nocleg w bazie w drewnianym 4-osobowym domku we własnym śpiworze: 85zł (za 3
noce) – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat
• Dzieci do 2 lat: nocleg bezpłatny
• Za śniadanie (szwedzki stół) od soboty do poniedziałku: 40zł
• Po pierwszym terminie zgłoszeń: wpisowe na zawody wzrasta o 15zł, noclegi i śniadania
dostępne tylko w miarę wolnych miejsc (zawody odbywają się w atrakcyjnym
turystycznie terenie i miejsca mogą się skończyć)
• Sztafeta piwna: 10zł lub 70 koron czeskich (zgłoszeni na zawody są zwolnieni z tego
wpisowego)
• Zawodnicy pokrywają we własnym zakresie koszty wstępu do skalnych miast w
Adrspachu i Teplicach (trasy TR odbędą się na ich terenie)
• Wpisowe należy wpłacać na konto:
Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
ul. Pretficza 24, 50-984 Wrocław
Kredyt Bank SA IV Oddział Wrocław
07 1500 1793 1217 9004 9629 0000
12. Propozycje na dłuższe wakacje z orientacją w skalnym terenie:
• Tydzień przed Orientopem: Rumcajsovy Mile: http://scjicin.cz/rumcajsovymile/
• Tydzień po Orientopie: Pekne Prazdniny: http://www.tur.cz/pekneprazdniny/ (uwaga: na
tych zawodach limit zgłoszeń potrafi wyczerpać się w dwie godziny)
13. Postanowienia końcowe
• Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych, jednak mogą zostać
odwołane w przypadku ogłoszenia zakazu wstępu do lasu lub zawieszenia
obowiązywania traktatu z Schengen
• Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we
własnym zakresie
• Z powodu przeprowadzenia zawodów na terenie przygranicznym i obfitującym w ściany
skalne w każdym zespole musi być co najmniej jeden zawodnik pełnoletni
• Zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych
• Zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie w trakcie zawodów dowód tożsamości
uprawniający do przekraczania granicy polsko-czeskiej
• W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie będzie zwracane
• Zawody są imprezą non-profit, bez charakteru komercyjnego
• Uczestnicząc w imprezie zawodnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z
imprezy na stronie internetowej wydarzenia
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

SPONSORZY

