
Zaproszenie Prezesa i Rady Opolskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej na imprezy 
turystyczne, sportowe i spotkania integracyjne,                                                             

organizowane w najbliższych miesiącach czerwiec – sierpień 2018 r. 

 

Rajd Weterynaryjny Rochaś VI  – 29 czerwca - 1 lipca 2018 r. Zapraszamy Koleżanki                
i Kolegów na kolejny weterynaryjny rajd turystyczny, który organizujemy tym razem wspólnie z Izbą 
Małopolską. Przymierzając powoli Koronę Gór Polskich, atakujemy Babią Górę, czyli Diablaka 1725 
m n.p.m., pierwszy szczyt przez nas zdobywany, posiadający pasmo alpejskie, jako jedyne poza 
Tatrami. 
Nasz Rajd Rochaś VI nie wymaga zbytniego przygotowania fizycznego i jest kierowany nawet dla 
turystów amatorów. Baza jest przewidziana w orawskiej wiosce Zubrzyca Górna, Pensjonat Za Borem, 
pokoje 2, 3, 4 – osobowe. Koszt noclegu 50 zł. Obfite śniadanie szwedzki stół 20 zł, dzieci płacą 55 zł 
ze śniadaniem. Wszystkie aktualności na naszym fanpage'u. 
Komandorami Rajdu są: 

• Kol. Igor Kochanowski – tel. 606 479 555 (Izba Opolska); 
• Kol. Andrzej Talaga – tel. 512 216 877 (Izby Małopolska). 
Ze względu na małą ilość miejsc (tylko 30 łóżek w pensjonacie - jeżeli będzie taka potrzeba 
zarezerwujemy jeszcze miejsca w sąsiednim pensjonacie, ale to może być trudne) prosimy o wstępną 
deklarację uczestnictwa w Rajdzie Rochaś VI do 29 kwietnia 2018 r. poprzez zgłoszenie telefoniczne 
do Komandora opolskiego, czyli Igora Kochanowskiego oraz mailem na adres: 
sekretariat@izbawet.opole.pl. Izba Małopolska przyjmuje zapisy od swoich członków. 
 
 
 
Plan Rajdu: 

• przyjazd wieczorem 29 czerwca 2018 r. (piątek) – lekka kolacja przy ognisku, dostępna bacówka z 
grillem – wyżywienie i napoje własne; 

• w sobotę, po śniadaniu o godz. 10:00, przejazd samochodami na parking przy przełęczy Krowiarki 
(trasa przejazdu 4,9 km, przełęcz leży na wysokości 1002 m n.p.m.), następnie wyjście w góry; 

• część turystów może wybrać łagodniejsze wejście granią wschodnią (wejście 1:10 h), część przez 
przejść przez Perć Akademików (2:55 h), 

• około godz. 13:00 wspólne spotkanie na szczycie Babiej Góry,  
• zejście do schroniska w Markowych Szczawinach (1:10 h) tam lekka przekąska; 
• powrót do parkingu na przełęczy Krowiarki (1:55 h); 
•  powrót z parkingu do Pensjonatu Za Borem; 
• uroczyste wręczenie certyfikatów w bacówce o 18:00, potem przy ognisku i grillu do rana  (prowiant 

we własnym zakresie); 
• w niedzielę po śniadaniu możliwość indywidualnego wypadu w góry lub powrót do domu. Orawy 

to piękny obszar polsko-słowackiego pogranicza, zachęcam do poznania tego urokliwego zakątka. 
 
Zasady uczestnictwa: 

• przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz mail i telefon kontaktowy; 
• dojazd we własnym zakresie z Opola ok. 230 km, podczas wędrówki zejście ze szlaku i wcześniejszy 

powrót należy zgłaszać Komandorowi Rajdu; 
• biesiada weterynaryjna: przywozimy z domu mięsiwa, kiełbasy na grilla, wszystko co można upiec 

na ognisku + kiszone ogórki, chleb i inne specjały oraz wodę, obowiązuje zasada wspólnego stołu; 
• wpisujemy chętnych na listę, decyduje kolejność zgłoszenia, jeżeli będzie b. dużo chętnych zrobimy 

listę rezerwową; 
• do 31 maja 2018 r. należy wpłacić na konto Izby Opolskiej zaliczkę 25 zł (tylko uczestnicy grupy 

opolskiej, w tytule przelewu podać imię i nazwisko wraz z dopiskiem Rochaś VI. 
Komandor Rajdu:  Kol. Igor Kochanowski – tel. 606 479 555 



V Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy Weterynarii PRUDNIK OPEN 
2018 – zwody rozgrywane w dniu 30 czerwca 2018 r., na obiekcie KORTY OSIR PRUDNIK.  Turniej 
odbywa się formą gier singlowych w kategorii Pań oraz Panów, rozgrywany jest z udziałem sędziów, z 
udziałem ballgirls, piłkami organizatora. Gry odbywają się na kortach ziemnych z możliwością 
oświetlenia nocnego-ubiegłoroczna edycja pokazała zaletę światła gdyż gry zakończyły się ok 23:00. 
Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne dzięki naszym sponsorom. Niestety w związku małą ilością 
kortów ilość zawodników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator: Kol. Tomasz 
Wisła - tel. 602466535. 
 

IV Mi ędzynarodowy Górski Ultramaraton Weterynaryjny  – zawody rozgrywane 
11 sierpnia 2018 r. jako międzynarodowe mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w dwóch 
kategoriach: biegu i marszu na trasie 60 km, w terenie górskim z limitem czasowym 15 godz. Początek 
zawodów godz. 5:00 przy Altance Fränklów, dojście na Pradziada 1492 m n.p.m. do godz. 20:00. 
Pozostałe parametry trasy, z profilem trasy, przebiegiem, miejscami kontroli i poboru wody zostaną 
opublikowane na naszej stronie www. Zawody odbywają się we współpracy z Czeską Izbą Lekarsko-
Weterynaryjną i są jedynym tego typu ultramaratonem w Europie. W zawodach mogą uczestniczyć 
również rodziny lekarzy weterynarii. 
Zgłoszenia należy kierować do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: m.wisla@wp.pl i równolegle 
sekretariat@izbawet.opole.pl. 
Impreza nie jest przeznaczona dla amatorów turystyki, raczej dla lekarzy weterynarii, którzy mają 
obycie z marszami długodystansowymi. 
Komandor Zawodów: Kol. Marek Wisła  – tel. 691 226 653 
 


