
                             

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2021  w RJnO 

Scoreluaf Czasowy Rowerowo-Biegowy 100 minut limit czasu.  

Dzień Absurdu 20 Listopad  2021 
 
 

 Organizator:  Urząd Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy, Stowarzyszenie Team 360°, UKS Falenica.  
    

 Centrum     

 zawodów:  
20.11.2021 Warszawa ul. Równa 31 Majdan GPS: 52°12’22.403”N, 21°15’46.469”E  

czynne od 10:00. Siedziba firmy Wheeler Polska http://www.wheeler.pl/.  

Program:  10:00 – Otwarcie pracy biura zawodów 

11:00 – Start masowy Scoreluaf czasowy 

12:20 – Ostatnia możliwość startu na trasę scorelaufu czasowego. 

13:00 Rozpoczęcie Zakończenia Sezonu – Nagrody tylko dla obecnych zawodników.  

Uroczyste podsumowanie Grand Prix Dzielnicy Wawer i Pucharu Warszawy i Mazowsza w RJnO 

13:30-13:40 Losowanie nagrody głównej roweru firmy Wheeler Polska. 

13:40 – 13:45 Wspólna zdjęcie wszystkich uczestników Zakończenia Sezonu RJnO 2021 wraz z 

medalami, dyplomami i nagrodami i opuszczenie bazy zawodów. 

 
Zasady: 20.11.2021 Sobota – Scorelauf czasowy – zawodnicy po otrzymaniu map z punktami mają 

maksymalnie 100 minut na potwierdzenie jak największej ilości PK w terenie. Po upływie limitu 
czasu czyli 100 minut zamykany zostaje pomiar czasu. Trasa do pokonania zarówno na rowerze 
jak i  na nogach. Osoby spóźnione na start - limit czasu na pokonanie trasy liczy się od 11:00 – 
można startować najpóźniej do 12:20. 

http://www.wheeler.pl/


Zgłoszenia:  Do 18.11.2021 (czwartek) do godziny 22:00 za pomocą formularza na stronie : 

www.orienteering.waw.pl lub na adres jcmtbo@gmail.com 

   

 Wpisowe:  Osoby do 18 roku życia 10 złotych pozostałe 15 złotych według zasad: 

Zgłoszenia w terminie poprzez stronę www.orienteering.waw.pl 10 złotych lub 15 złotych 
Zgłoszenia w terminie poprzez e-mail jcmtbo@gmail.com           15 złotych lub 20 złotych 

Zgłoszenia po terminie /do 19.11.2021 do godziny 14:00/poprzez  

e-mail jcmtbo@gmail.com                                                              20 złotych lub 30 złotych 

Zgłoszenia w dniu zawodów /w miarę posiadanych map/              40 złotych bez względu na wiek  

 
Parametry 

Tras: 

Każdy otrzymuje mapę w formacie A-3 w skali 1:12 500. Na mapie znajduje się 36 punktów 
kontrolnych, które są opisane numerem kodu jaki się na nich znajduje. Należy potwierdzić jak 
największą ilość PK w ciągu 100 minut. Wszyscy otrzymają karty startowe na których znajduje się 
36 kratek do dokonywania potwierdzenia PK. Kratki są opisane w kolejności numerami kodów jakie 
znajdują na PK. Należy potwierdzić w odpowiedniej kratce punkt z oznaczeniem kodowym np.: 
punkt z kodem 45 potwierdzamy na karcie startowej gdzie znajduję się kod 45 itd. Aby być 
klasyfikowanym i brać udział w losowaniu nagrody głównej należy potwierdzić prawidłowo na 
karcie startowej minimum jeden punkt kontrolny z trasy. Drugi warunek, to mieć ukończone 
minimum jeden start w ramach Pucharu Warszawy i Mazowsza 2021. Tylko spełnienie tych dwóch 
warunków i obecność podczas losowania roweru gwarantuje otrzymanie nagrody. W innym 
przypadku losowanie będzie trwało aż do wyłonienia laureata roweru firmy Wheeler.                 
Osoby spóźnione na start - limit czasu na pokonanie trasy liczy się od 11:00 – można startować 
najpóźniej do 12:20. 

 Mapy i teren:  Mapa do RJnO w skali  od 1:12 500, e-2.5m, format A-3.   

    

 Numer startowy:  Obowiązują numery startowe z sezonu 2021.  

 Świadczenia Pawełek, naklejka zakończenie sezonu, napoje na mecie, ciepła atmosfera i inne. 

 

 Obowiązki  

 uczestników:  
Zawodnicy startujący na rowerach muszą posiadać kaski ochronne. Dzieci do lat 10 i nie posiadający 

karty rowerowej muszą przebywać pod opieką dorosłych.  
    

 Potwierdzanie  

 punktów:  
Karta startowa  

    

 Program   

 Zakończenia  

 PWiM w RJNO 

  2021:  

Sobota 20.11.2021 –  

 

10:00 – otwarcie biura zawodów odbiór kart startowych, Pawełków i naklejek. 

11:00 – start masowy dystans scorelauf czasowy limit czasu 100 minut,  

12:20 – Ostatnia możliwość startu na trasę scorelaufu czasowego. 

13:00 – rozpoczęcie uroczystego podsumowania Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz Pucharu Warszawy i Mazowsza  w Rowerowej Jeździe na Orientację 2021  

Wręczenie okolicznościowych medali, dyplomów i nagród –  

Nagrody  otrzymują tylko osoby obecne podczas ceremonii zakończenia  

– nie można odebrać nagrody dla kogoś /za wyjątkiem dyplomu i medalu – to nie przepada/.  

13:30 – 13:40  Losowanie nagrody głównej – Roweru Firmy Wheeler Polska. Warunek otrzymania 

nagrody głównej: Start w sobotę i potwierdzenie minimum jednego punktu, ukończenie minimum 

jednych zawodów PWiM w RJnO 2021.  

13:40- 13:45 – Wspólna zdjęcie wszystkich uczestników Zakończenia Sezonu RJnO 2021 wraz z 

medalami, dyplomami i nagrodami i nagrodą główną rowerem firmy Wheeler Polska. 

13:50 –  14:00 – Opuszczenie bazy zawodów. 
    

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby nawet nie posiadające roweru. 

Więcej informacji na: www.orienteering.waw.pl,   

http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.orienteering.waw.pl/
http://www.mtbo.pl/

