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Słowo wstępne
Organizując pierwszą edycję Sudety Cup chcieliśmy zrobić imprezę, która połączy w sobie wszystko co najlepsze
w biegu na orientację, a szczególny nacisk położyliśmy
na tereny, mapy i trasy. Czy nam się udało? Oceńcie sami.
W kolejnej edycji chcemy pójść o krok dalej - trzy z czterech etapów będą rozegrane w terenach dziewiczych dla
orientacji. Motywem przewodnim w roku 2022 są skały.
Będziecie mieli okazję poznać je w różnych formach,

rozmiarach i kształtach. Poza wyzwaniami na trasie będziemy dbali o to, żebyście czuli się wyjątkowo w trakcie
całego pobytu na naszych zawodach. W ramach naszej
filozofii #SlowEvent możecie być pewni unikalnej scenerii
każdego z centrum zawodów, szacunku dla otaczającej
nas natury oraz zawsze uśmiechniętych organizatorów.
- Wojtek Dwojak i Jacek Morawski
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Złotno

Batorów

Batorówek

Szczytna

bieg średniodystansowy
28.07.2022

bieg klasyczny
29.07.2022

bieg średniodystansowy
30.07.2022

bieg pościgowy
31.07.2022

Organizator
Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław

Zespół organizatorów

↩

Kierownik Zawodów — Wojciech Dwojak
Sędzia Główny — Jacek Morawski
Kierownik startu — Arleta Sosenko
SPORTident — Marcin Leśnicki
Kartografia — Wojciech Dwojak, Jacek Morawski

Partnerzy
Polski Związek Orientacji Sportowej
Gmina Szczytna
Park Narodowy Gór Stołowych
Nadleśnictwo Zdroje

Ranga zawodów
Czterodniowe indywidualne zawody rankingowe, zaliczane do kalendarza CTZ.
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Złotno

Batorów

bieg średniodystansowy
28.07.2022

bieg klasyczny
29.07.2022

Program

Program

15:00		
20:00
		

11:00		
16:00		
		

start
zakończenie
etapu

start
zakończenie
etapu

Edycja 2022 rozegrana zostanie pod znakiem skał i nie
inaczej będzie na pierwszym etapie. Liczne kamienie
i formacje skalne, miejscami tworzące labirynt charakterystyczny dla pobliskich Błędnych Skał, wymagać będą
nie lada skupienia i dokładnego czytania mapy. Dobrze
przebieżny las pozwoli rozpędzić się do bardzo wysokiej
prędkości, a mapa w skali 1:7 500 ułatwi Wam doczytanie
licznych szczegółów na mapie. Dostosowanie tempa biegu do wymagającego otoczenia podczas tego krótkiego
etapu będzie kluczem do sukcesu w Złotnie - zobaczymy
komu się to uda.

Drugi etap to przeprowadzka w wyższe partie gór Gór Stołowych. Bieg zostanie rozegrany w bezpośredniej otulinie
Parku Narodowego, na terenach, które śmiało można
nazwać kwintesencją biegu na orientację. Poza licznymi
formacjami skalnymi dochodzącymi do kilkunastu metrów wysokości, na drugim etapie czekać na Was będzie
mnóstwo kamieni, zróżnicowana roślinność i spore przewyższenia, a wszystko to zatopione w wysokich po pas
jagodzinach. Jeśli uważacie, że w Polsce nie ma wymagających terenów, to zapraszamy do Batorowa - gwarantujemy, że zmienicie zdanie!

Mapa

Mapa

1:7 500 / 5 m dla wszystkich
kategorii
W. Dwojak, J. Morawski

1:10 000 / 5 m dla KM10-45
1:7 500 / 5 m dla KM50-90
W. Dwojak, J. Morawski
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Batorówek

Szczytna

bieg średniodystansowy
30.07.2022

bieg pościgowy
31.07.2022

Program

Program

11:00		
15:00		
		

10:00		
14:00		
		

start
zakończenie
etapu

start
zakończenie
etapu

Trzeci etap z pewnością będzie najbardziej wymagającym
biegiem edycji 2022. Zarówno teren jak i trasy charakteryzować się będą dużą zmiennością, nie tylko w sferze
roślinności, ale również jeśli chodzi o czarne obiekty na
mapie. Waszą uwagę szczególnie przykuje wyjątkowa
różnorodność form skalnych - kamienie, głazy, ostańce,
gołoborza, klify, baszty, iglice i grzyby skalne to tylko początek długiej listy tego, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć w lesie. Szykujcie się na prawdziwą łamigłówkę skalną
w Batorówku!

Bieg pościgowy zawsze rodzi wiele emocji, a bezpośrednia rywalizacja w trakcie biegu stanowi dodatkową trudność, szczególnie w wymagającym terenie. Tak też będzie
podczas finałowego etapu w Szczytnej, gdzie czeka na
Was szybki las, który swoją charakterystyką momentami
przypomina to, co możemy spotkać w skandynawskich
ostępach. Poza tym szykujemy dla Was strome zbocza
z niezliczoną liczbą kamieni i skał, trochę zielonego i pięknie położony, owiany tajemnicą zamek - jednym słowem
wszystko to, co kochamy w biegu na orientację.

Mapa

Mapa

1:10 000 / 5 m dla KM10-45
1:7 500 / 5 m dla KM50-90
W. Dwojak, J. Morawski

1:10 000 / 5 m dla KM10-45
1:7 500 / 5 m dla KM50-90
W. Dwojak, J. Morawski
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Limit uczestników

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane do dnia 18.07.2022
formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS:
https://orienteering.org.pl/pzos/entries

przez

Ze względu na ograniczenia Parku Narodowego Gór
Stołowych limit uczestników imprezy ustalony jest na
900 osób.

Kategorie

Zmiany i rezygnacje

KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21, KM21E, KM35,
KM40, KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75,
KM80, KM85, KM90, Rodzinna, Krótka, Średnia, Długa.
W przypadku małej liczby zgłoszonych organizator zastrzega
sobie prawo do łączenia kategorii.

Do końca danego terminu zgłoszeń istnieje możliwość
bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym
jego usunięcie). Po terminie w przypadku nieobecności
wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone 50%
wartości wpisowego.

Wpisowe

Płatności

I termin
30.04.2022
KM10-KM16
Rodzinna,
Krótka

II termin
18.07.2022

po terminie

15 zł / etap
20 zł / etap
25 zł / etap
60 zł / 4 etapy 80 zł / 4 etapy 100 zł / 4 etapy

KM18 i starsi, 30 zł / etap
40 zł / etap
50 zł / etap
Średnia,
120 zł / 4 etapy 160 zł / 4 etapy 200 zł / 4 etapy
Długa
O ważności zgłoszenia w danym terminie decyduje wpłata
wpisowego na konto organizatora, a nie fakt wypełnienia
formularza zgłoszeniowego.

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Nr konta Millennium Bank:
87 1160 2202 0000 0002 3017 7716
W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię
i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo
na adres sudety@sudetycup.pl.

Noclegi
Osobom szukającym przystępnej opcji noclegowej
w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich Centrów Zawodów (maksymalnie 10’ dojazdu) proponujemy zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Szczytnej. Więcej szczegółów na sudetycup.pl.
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Potwierdzanie PK

Ochrona środowiska

Na zawodach wykorzystany będzie elektroniczny system
potwierdzania punktów SPORTident. Stacje będą działały w trybie bezdotykowym (AIR+).

Poszanowanie otaczającej nas natury jest niezwykle
ważne, dlatego podczas zawodów będziemy starali się jak
najbardziej ograniczyć negatywny wpływ naszej imprezy na
środowisko, między innymi poprzez minimalizowanie ilości
wytwarzanych odpadów oraz zastępowanie plastiku produktami z papieru.

Istnieje możliwość wypożyczenia karty SPORTident od
organizatora w cenie 5 zł / bieg. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać drogą mailową (sudety@sudetycup.pl) do
dnia 18.07.2022.

Nagrody

Polityka COVID-19

Upominki i dyplomy dla czołowych trójek z każdej kategorii w klasyfikacji końcowej po czterech etapach.

W przypadku odwołania imprezy w związku z rządowymi
obostrzeniami związanymi z COVID-19, organizator
gwarantuje zwrot 100% wpłaconego wpisowego.

Dodatkowe informacje
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej
• Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia
indywidualnego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej
za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
• Zawody odbywają się zgodnie z wytycznymi i rozporzą-
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dzeniami Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra
Sportu i Turystyki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w dniu rozegrania zawodów
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji niniejszego Biuletynu
• Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Biuletynu
• Informacje o zawodach znajdują się na stronie
sudetycup.pl

sudetycup.pl

