
4 Wirusowa Impreza na Azymut (WInA) 
Samoobsługowa impreza, która w okresie epidemii została wznowiona dla poprawienia kondycji psychicznej 

i fizycznej orientalistów,  
kontynuacja trzech edycji WInA, czyli Wojennej Imprezy na Azymut, z zimy roku 1982. 

◪  Ideą edycji w roku 2020 jest samodzielne, indywidualne i samoobsługowe pokonanie w terenie trasy, 

wyznaczonej azymutami i odległościami kolejnych odcinków, bez użycia mapy i bez prowadzenia przez 

urządzenia nawigacyjne. Udział jest bezpłatny i w dowolnym czasie, ale w określonym okresie, także na raty. 

Możliwy jest tylko udział samodzielny (indywidualny), z zachowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących 

wymogów stanu epidemii. Początki i końce tras znajdują się w przestrzeni publicznej, ale trasy przebiegają 

w obszarze lasu. 

Przygotowaliśmy trzy trasy: WInA-P (prosta), WInA-T (trudna) i WInA-T+ (bardziej trudna), przebiegające 

na pograniczu Gliwic i Zabrza.  

◪  Trasa WInA-P (prosta). Trasa ta prowadzi tylko po leśnych drogach, ścieżkach i przecinkach. Punkty znajdują 

się na skrzyżowaniach lub rozwidleniach. Ponieważ drożnia jest używana przez spacerowiczów i biegaczy, to 

znaki punktów nie są widoczne z miejsc punktów, bo są na niewidocznej (od strony drogi) stronie pobliskich 

drzew. Uczestnik posługuje się tabelą odległości i azymutów kierunku wyjścia na punkt następny. Drogą 

wychodzącą należy przejść podaną długość, nawet jeśli faluje i ma pośrednie skrzyżowania i rozwidlenia.  

Początek i koniec trasy jest w tym samym miejscu, a na trasie jest 12 punktów. Trasa ma długość 3120 m. 

◪  Trasa WInA-T (trudna). Trasa ta zasadniczo nie prowadzi po leśnych ścieżkach, lecz na przełaj przez las. 

Punkty znajdują się na skrzyżowaniach lub rozwidleniach obiektów liniowych, w obiektach punktowych lub na 

formach rzeźby terenu. Oznakowanie punktów umieszczone jest w ich rejonach (np. na najbliższym drzewie) 

i powinno być widoczne od strony nabiegania. Uczestnik posługuje się tabelą odległości i azymutu na punkt 

następny. Dodatkowo tabela posiada piktogramowe opisy lokalizacji punktów. Na trasie pod szosami znajdują 

się dwa tunele dla pieszych i zwierząt, trochę ciemne, ale o podłożu bez dziur. Początek i koniec trasy jest 

w tym samym miejscu, a na trasie jest 15 punktów. Trasa ma długość ponad 4 km. 

◪  Trasa WInA-T+ (bardziej trudna), to trasa WInA-T, tylko pokonywana w odwrotnym kierunku. Dodatkowe 

utrudnienie polega na tym, że znaki punktów nie są widoczne od kierunku nabiegania. 

Oznakowaniem terenowym punktu kontrolnego jest ofoliowany  pasek papieru 5x20 cm, zadrukowany 

czterema małymi symbolami ◪ (◪◪◪◪), na którym wpisana jest jedna lub dwie litery. Potwierdzeniem 

odnalezienia są litery w kolejności odszukania przepisane lub sfotografowane (foto z zapisem czasu wykonania, 

mile widziane są także te wysłane z terenu na adres infoino@o2.pl). Dodatkowym uzupełnieniem potwierdzeń 

może być zapis trasy według GPS. Nieobowiązkowym zadaniem dodatkowym jest ułożenie hasła 

z wykorzystaniem liter z punktów trasy. 

◪  Nie trzeba przysyłać zgłoszenia uczestnictwa, ale prosimy o przysłanie wyników. Po oznakowaniu punktów 

w terenie tabele kwietniowo-majowej WInA będą dostępne na stronie http://cyrkino.gliwice.pttk.pl, 

a lokalizacje początków tras (różne miejsca) pojawią się na tradycyjnych stronach mapowych 

http://goo.gl/maps/Av432, http://goo.gl/maps/kUL8t i http://tiny.pl/qk9mn lub http://tinylink.pl/pobpokpop-

inomapa. Zanim tabele pojawią się na stronie, żeby wykorzystać zbliżającą się majówkę, można je sobie 

zamówić pisząc na adres infoino@o2.pl. Na ten sam adres proszę przesyłać potwierdzenia przebycia trasy 

i ułożone hasło. W połowie maja na stronie http://cyrkino.gliwice.pttk.pl pojawi się mapa z lokalizacją tras 

i informacją o wynikach, a z lasu znikną znaki punktów. Osoby, które ujawnią swój udział, mogą go sobie 

zaliczyć do Odznaki Imprez na Orientacje (OInO, 1 punkt). 

Zapraszamy!       

 organizatorzy z Gliwickiego Klubu Terenoznawczego „Cyrkino” PTTK w Gliwicach   ◪   
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