
                             

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2022  w RJnO 

Scoreluaf Czasowy Rowerowo-Biegowy 117 minut limit czasu.  

Dzień Postaci z Bajek 05 Listopad  2022 
 
 

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

 Centrum     

 zawodów:  
05.11.2022 Warszawa Międzylesie, ul. Pożaryskiego 2, parking przy SP 138, start i meta przy 

wiacie  GPS: 52.202134910912214, 21.181103733299906 Patrz mapa na ostatniej stronie. 

 Program 

 zawodów:  
10:00 – Otwarcie pracy biura zawodów 

10:40 – Start masowy Scoreluaf czasowy 

11:30 – Ostatnia możliwość startu na trasę scorelaufu czasowego. 

 
Zasady: 05.11.2022 Sobota – Scorelauf czasowy – zawodnicy po otrzymaniu map z punktami mają 

maksymalnie 117 minut na potwierdzenie jak największej ilości PK w terenie. Po upływie limitu 
czasu czyli 117 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 10:40 

Zgłoszenia:  Do 03.11.2022 (czwartek) do godziny 22:00 za pomocą formularza na stronie : 

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

   

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


 Wpisowe:  Osoby do 18 roku życia i powyżej 70 lat 10 złotych  pozostałe osoby 30 złotych. 

Zgłoszenia  poprzez stronę www.orienteering.waw.pl   

Organizator nie gwarantuje możliwości startu osobom nie zgłoszonym w terminie na zawody.               

 
Parametry 

Tras: 

Długość trasy to około 35 km Na mapie znajduje się 35 punktów kontrolnych, które są opisane 
numerem kodu, numer kodu na mapie nie musi odpowiadać numerowi kodu jaki znajduje się na 
punkcie kontrolnym. Punkty kontrolne od 1 do 20 to słupki Zielonego Punktu Kontrolnego, a 
pozostałe punkty to lampiony.  Należy potwierdzić jak największą ilość PK w ciągu 117 minut. 
Wszyscy otrzymają karty startowe do dokonywania potwierdzenia PK. Należy potwierdzić w 
odpowiedniej kratce punkt z oznaczeniem kodowym z mapy np.: punkt z kodem 3 potwierdzamy 
na karcie startowej w kratce z numerem 3 itd. Kody PK na mapie są od 1-35. 

 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 2022.  

 Świadczenia Pawełek, naklejka zakończenia 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. Należy przestrzegać podczas 

pokonywania trasy przepisów ruchu drogowego. 
    

 Potwierdzanie PK: 
 

Karta startowa i perforator  

 Centrum i Program 

 Zakończenia  

 GPDW i PWiM  

 w RJNO 2022  

 zasady losowania 

 roweru 

Sobota 05.11.2022  

Miejsce – Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żagańska 1A,  wawer.wck@um.warszawa.pl 

GPS: 52.207044802180846, 21.170924533860436 Wjazd na parking przy Urzędzie Dzielnicy 

Wawer, należy pobrać bilet i zachować go do wyjazdu z parkingu. Parking bezpłatny.  

 

13:15 – rozpoczęcie uroczystego podsumowania Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz Pucharu Warszawy i Mazowsza  w Rowerowej Jeździe na Orientację 2022  

Wręczenie okolicznościowych medali, dyplomów i nagród. 

 

13:45 – 14:00  Losowanie nagrody głównej – Roweru Firmy Wheeler Polska. Warunek 

otrzymania nagrody głównej: Spełnienie wymogu regulaminowego PWiM 2022 – czyli start w 

minimum w dziewięciu rundach w 2022 roku oraz start w sobotę i potwierdzenie minimum jednego 

punktu kontrolnego. 

 

14:00- 14:15 – Wspólna zdjęcie wszystkich uczestników Zakończenia Sezonu RJnO 2022 wraz z 

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

 

14:15-14:30 – Opuszczenie bazy zawodów. 
    

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby nawet nie posiadające roweru. 

Więcej informacji na: www.orienteering.waw.pl i  https://www.team360.pl/  
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Mapa Centrum Zawodów oraz Zakończenia Sezonu w RJnO 2022 

 


