
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Mini-Zupa z Bagien  

 

Marsz na Orientację. 

 

16.01.2021,  Wrocław 

LAS RAKOWIECKI 

 

 

 

 



TERMIN I MIEJSCE 

16.01.2021 (sobota), Wrocław, Lasek Rakowiecki, okolice ul. Na Niskich Łąkach i  Międzyrzeckiej  

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Imprez na Orientację ORIENTOP Wrocław 

• http://orientop.pl 

• http://facebook.com/orientop  

 

CENTRUM ZAWODÓW  

Centrum imprezy będzie zlokalizowana na parkingu  przy ul. Na niskich Łąkach, obok mostu na 
Oławie  

 

Najbliższe toalety znajdują się na stacji BP ul. Krakowska ( około 400 m od startu)  

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

• Organizacja imprezy: Krzysztof  Miaśkiewicz 

 

 

 

http://orientop.pl/
http://facebook.com/orientop


TRASY I KATEGORIE 

Turystyczne zawody na orientację, oprócz prawidłowych będą ustawione dodatkowe punkty 
stowarzyszone. Jeden etap nocny w dwóch kategoriach trudnościowych 

Kategorie tras: 

L.p. Trasa Opis 

1 TU/TM • łatwa, z niewielkimi zniekształceniami mapy, dla osób z małym lub 
średnim doświadczeniem w orientacji w terenie,  

• dla osób które radzą sobie z pełną mapą i chcą spróbować czegoś 
trudniejszego 

• zespoły 1-3-osobowe 

• długość – około 5 km 

2 TZ • trudna, dla osób z doświadczeniem na zniekształconych mapach, 
zespoły 1-2-osobowe 

• długość – około 5 km 

Potwierdzanie punktów kontrolnych: na punktach dwuliterowy kod i kredka, zawodnicy 
otrzymają papierowe karty startowe.  

PROGRAM ZAWODÓW:  

Sobota, 16.01.2021: 

o 17.15: start pierwszych zawodników 

o ~22.00 – zakończenie zawodów  

Ewentualne zmiany - w ewentualnym komunikacie technicznym przed imprezą. 

 

TEREN I MAPY: 

• Połowa terenu zawodów - las o różnej przebieżności, z bogatą drożnią, las liściasty.  Teren płaski.  

• Druga połowa terenu – teren otwarty z założeniami parkowymi o  świetnej  przebieżności oraz 
teren otwarty zakrzaczony 

• Mapy przekształcone mniej lub bardziej w zależności od trasy. Kolorowe, bardzo świeże. 

 

Mapy papierowe  + koszulki lub z papieru poliestrowego o dużej wytrzymałości  

ZGŁOSZENIA  



• poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.orientop.pl, który będzie dostępny od około 02  
stycznia 2021 

• E-mail na adres krzysztof.miaskiewicz@wilo.com  

• W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, klubu/miejscowości, roku urodzenia, 
wybranej trasy, e-maila, telefonu kontaktowego 

• termin zgłoszeń do środy  13.01.2021 godz. 24:00 

 

WPISOWE : 

1. Wpisowe, przy wpłacie na konto : Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław, Bank 
BGŻ BNP Paribas SA, 11 1750 0012 0000 0000 4099 3657, w tytule przelewu podając 
“Mini-Zupa” i zawodników, za których jest to wpłata 

• 7 zł dla zawodników urodzonych w 2003 lub później  

• 10 zł dla pozostałych zawodników  

W przypadku późnych przelewów tj. po 14.01, uprzejmie prosimy okazać na starcie dowód wpłaty (np. na 
telefonie)   

 

2. Wpisowe, przy wpłacie na starcie 

 

• 10 zł dla zawodników urodzonych w 2003 lub później  

• 13 zł dla pozostałych zawodników  

 

KONTAKT : 

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

• Komunikat techniczny, lista zgłoszonych oraz wszelkie inne ogłoszenia będą publikowane na 
stronie orientop.pl oraz na facebooku  

 

LAS RAKOWIECKI 

W czasie wojny na tym terenie (jeszcze nie zalesionym) były rozlokowane baterie dział przeciwlotniczych. 
Pozostałości fundamentów są widoczne do dziś. Tuż po wojnie zwożono tu resztki wyposażenia ze 
zrujnowanych w czasie oblężenia mieszkań. Do dziś teren jest przeszukiwany przez poszukiwaczy 
skarbów  

 

DOJAZD 

• tramwaje linii 3 i 5,  autobusy 114  - przystanek na ul. Krakowskiej (przystanek „Na Niskich 
Łąkach”), około 200 m od centrum zawodów 

 

http://www.orientop.pl/
mailto:krzysztof.miaskiewicz@wilo.com
mailto:krzysztof.miaskiewicz@wilo.com


 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  -COVID 

 

Nie przewidujemy oficjalnego rozpoczęcia, odprawy technicznej, ani zamknięcia imprezy. 
Prosimy aby nie gromadzić się w lesie, na starcie i innych miejscach. Najpóźniej dzień przed 
zawodami opublikowana na naszej stronie będzie lista startowa dla wszystkich tras. Uczestnicy 
proszeni są o zgłaszanie się na miejsce w wyznaczonym dla nich oknie czasowym, oraz 
przebywanie tam tylko przez niezbędny czas. W przypadku jakichkolwiek objawów złego 
samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu. Poza pobytem na trasie w terenie 
zielonym, obowiązuje osłanianie ust i nosa. 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.).  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Podczas imprezy na orientację należy bezwzględnie stosować aktualne zalecenia Ministerstwa 
Zdrowia (MZ), Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS; gis.gov.pl) oraz wytyczne dotyczące 
organizacji imprez w czasie pandemii koronawirusa 

• 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 

 

Do zobaczenia! 

 

 


