OW PTTK przy Klubie 4 RBLog we Wrocławiu
Klub Imprez na Orientację „ORIENTOP”
zaprasza na

XVII Ogólnopolski Górski
MARATON NA ORIENTACJĘ

„ORIENTOP 2018”
V runda Pucharu Polski oraz
XIII runda Pucharu Polski Młodzieży
w Marszach na Orientację

15 – 18 sierpnia 2018 r.
Góry Sowie

WSTĘP:
Tegoroczny OGMnO „Orientop” będzie miał trochę inny charakter niż
dotychczasowe imprezy. Potrwa nie 2 dni jak zazwyczaj ale 5 dni.
W tym roku mija 50 lat jak rozpocząłem swoją przygodę z orientacją
terenową. Mija także 70 lat jak przyszedłem na świat. Postanowiłem
te swoje osobiste jubileusze spędzić razem z Wami orientalistami
i w sposób, który stał się moim sposobem na życie, stał się moim hobby.
Dlatego też klasyczną już 3 dniową imprezę pucharową na orientację
postanowiłem powiększyć o kolejne 2 dni, które będą miały bardziej
rekreacyjny charakter. Możecie przyjechać solo lub z rodziną. Warunki
jakie oferuje nam schronisko są bardzo dobre a kilkudniowy pobyt
w Górach Sowich na pewno sprawi Wam satysfakcję.
Jacek Gdula
ZESPÓŁ ORGANIZATORÓW:
Kierownik Imprezy
Sędzia Główny
Budowa Tras

- Jacek Gdula
PInO nr 205
- Krzysztof Ligienza
PInO nr 301
- Jacek Wieszaczewski PInO nr 602
- Roman Trocha
PInO nr 258
- Joanna Puternicka
PInO nr 674
- Marcin Stefaniak
- Krzysztof Miśkiewicz
oraz sympatycy i przyjaciele Klubu Ino „Orientop”
TERMIN, MIEJSCE, BAZA:

Impreza odbędzie się w dniach 15 - 19.08.2018 r.
Bazą będzie Schronisko „Orzeł” w Górach Sowich
www.orzel.info.pl
noclegi na polu namiotowym na własnym sprzęcie
lub w pokojach 2- 8 osobowych w schronisku,
szczegóły w dalszej części regulaminu w dziale
ZAKWATEROWANIE
TEREN, MAPY:
Teren o zróżnicowanej przebieżności, górzysty o dużych przewyższeniach
mapy nietypowe kolorowe częściowo aktualizowane w różnej skali
FORMA i KATEGORIE:
Puchar Polski w Marszach na Orientację w kat. TU i TZ – zespoły 1-2 osobowe
Puchar Polski Młodzieży w kat. TJ i TM – zespoły 2 osobowe
Kategorie TT/TM i TR mają wyłącznie etapy dzienne (chętni z tych kategorii
mogą wystartować w etapach nocnych kategorii TU/TJ, bez dodatkowej
opłaty ale przy odpowiednio wczesnym zgłoszeniu takiej chęci. Etapy
kategorii TU/TJ będą wyraźnie łatwiejsze niż kategorii TZ. Etapy kategorii
TR będą bardzo łatwe.

kat. TZ
kat. TU/TJ
kat. TT/TM
kat. TR (rekreacyjna)

- 5 etapów
- 5 etapów
- 4 etapy
- 3 etapy

- ur. w 1997 i wcześniej
- ur. w latach 1998 - 2001
- ur. w latach 2002 i później
- zespoły rodzinne i koleżeńskie

O zwycięstwie w imprezie zdecyduje najlepszy wynik uzyskany w 5 etapach.
Do klasyfikacji Pucharu Polski będą brane wyniki uzyskane w 3 ostatnich
etapach czyli etapach dziennych w sobotę 18.08.2018 i nocnym 18/19.08.2018.
ZGŁOSZENIA, WPISOWE:
zgłoszenia do dnia 10-08-2015 roku
za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.orientop.pl/ a także pisemne,
telefonicznie lub mailem z podaniem następujących danych:
nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania, kategoria,
nr legitymacji PTTK, telefon kontaktowy zgłaszającego.
Zgłoszenie w powyższym terminie gwarantuje tylko noclegi na polu
namiotowym. Zgłoszenia na noclegi w schronisku należy dokonać z dużym
wyprzedzeniem – więcej informacji w dziale ZAKWATEROWANIE
Adres dla zgłoszeń:
Jacek Gdula, ul. Sołtysowicka 2A/8, 51-168 Wrocław
tel. 605-226-354
e-mail: jacek-gdula@wp.pl
Zgłoszenie uważa się za skutecznie złożone z datą wpłaty wpisowego.

Wysokość wpisowego bez noclegów wynosi - 50,oo zł
i nie obejmuje ono noclegów
Opłata za nocleg (os/doba)
Pole namiotowe – osoba
Pokój 2 osobowy
Pokój 2 osobowy
Pokój 3-6 osobowy
Pokój 3-6 osobowy
Pokój 8 osobowy
Pokój 8 osobowy

Cena

Uwagi

10,oo
24,oo
30,oo
20,oo
25,oo
16,oo
20,oo

Członkowie PTTK
niezrzeszeni
Członkowie PTTK
niezrzeszeni
Członkowie PTTK
niezrzeszeni

UWAGA : dodatkowa obowiązkowa opłata za pościel 7,oo zł/osoba

Wpisowe oraz opłatę za nocleg należy wpłacić na niżej podane konto
w terminie:
nocujący w schronisku
15.06.2018
nocujący w namiotach
10.08.2018
nocujący w schronisku mogą wnieść opłatę w dwóch ratach

Opłatę za noclegi do dnia
Opłatę wpisowego do dnia

- 15.06.2018
- 10.08.2018

Konto do opłaty wpisowego i noclegów:
Jacek Gdula, Sołtysowicka 2A/8, 51-168 Wrocław
15 2490 0005 0000 4000 8340 0759
w tytule wpisać: "Orientop 2018"
Tylko wpłata za noclegi do 15.06.2018 gwarantuje miejsce
noclegowe w schronisku.
ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE:
W związku z tym, że ilość miejsc w schronisku jest ograniczona
o możliwości noclegu w schronisku będzie decydować kolejność
zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszeń dla noclegów w schronisku to
15.06.2018. Po tym terminie możliwe jest zgłoszenie na noclegi
w schronisku o ile właściciel schroniska będzie miał wolne miejsca.
Informacje czy są wolne miejsca można uzyskać telefonicznie
tel. 605 226 354 lub meilowo jacek-gdula@wp.pl
Noclegi na polu namiotowym (należy posiadać własny sprzęt biwakowy)
możliwe są nawet przy zgłoszeniu na miejscu w Bazie Imprezy.
Ciepły posiłek obiadowy po zakończeniu etapów dziennych w sobotę
19.08.2018 wydawany na stołówce w schronisku. Ponadto w przerwie
między etapami dziennymi otrzymacie napój i jakąś przekąskę.
Całkowity koszt wpisowego uzależniony od typu noclegu. Ilość miejsc
w schronisku jest ograniczona. W związku z tym, że impreza odbywa się
w pełni sezonu a teren imprezy jest atrakcyjny turystycznie a poza tym
jest to długi weekend, zalecamy odpowiednio wczesne zgłoszenie na
noclegi w schronisku. Ostateczny termin zgłoszeń dla noclegów
w schronisku to 15.06.2018 ale im wcześniej tym lepiej. Istotne jest także
to, że tylko zgłoszenie potwierdzone opłatą wpisowego gwarantuje
noclegi w schronisku.
ZASADY KLASYFIKACJI, ODSTĘPSTWA:
Zasady punktacji w oparciu o przepisy Komisji InO ZG PTTK
Na dzień dzisiejszy odstępstw nie przewidujemy ale ich nie wykluczamy.
Jeśli takowe się pojawią to zostaną ogłoszone w komunikatach na stronie
organizatora czyli www.orientop.pl
PROGRAM IMPREZY:
środa 15.08.2018
od 16.oo
- przyjmowanie uczestników w Bazie

czwartek 16.08.2018
10.oo
- wyjazd na etap 1
wieczorem spotkanie przy muzyce w piwnicy schroniska
ogłoszenie wyników etapu 1
piątek 17.08.2016
10.oo
- wyjazd na etap 2
wieczorem spotkanie przy muzyce w piwnicy schroniska
ogłoszenie wyników etapu 2
sobota 18.08.2016
9.oo
- uroczyste otwarcie, odprawa techniczna
10.oo
- wyjście na starty do etapów 3 i 4
17.oo
- obiad na stołówce w Bazie
21.oo
- godz "0" dla etapu nocnego (E5)
niedziela 19.08.2018
2.3o
- przewidywane zakończenie etapów nocnych
8.oo
- ogłoszenie wyników wstępnych
9.oo
- ogłoszenie wyników oficjalnych, zakończenie imprezy
do 11.oo
- opuszczenie bazy imprezy
ŚWIADCZENIA:
- medale dla zwycięzców za miejsca 1-3
- upominki dla zwycięzców za miejsca 1-3
- dyplomy dla zwycięzców za miejsca 1-6
- pamiątkowy znaczek imprezy i może coś jeszcze
- komplet materiałów startowych dla każdego uczestnika
- potwierdzenie punktów do odznaki InO - 4 punkty za każdy etap
(na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznak InO wszystkich stopni)
INNE POSTANOWIENIA:
- uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność,
- kierownictwo ma prawo do usunięcia z imprezy osób nie przestrzegających
ustaleń niniejszego regulaminu,
- interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy.
- uczestnicy samodzielnie powinni sami ubezpieczyć się od udziału w
imprezie (członkowie PTTK z opłaconymi składkami mają ubezpieczenie
z tytułu przynależności do PTTK).
dodatkowe informacje:
Jacek Gdula

tel. 605 226 354

oraz na stronach internetowych:
www.orientop.pl

oraz www.dino.wroclaw.pl

