
Rajd na orientację 
ver. 1.0. [8/02/2023] 

 
 

TERMIN I MIEJSCE:  
12 marca 2023 r. (niedziela)  
Miejsce startu: Boisko Orlik w Żółwinie (gm. Brwinów), ul. Szkolna 
Koordynaty: 52.0976821, 20.7229767 
 

ORGANIZATOR:  
Kierownik: Barbara Szmyt 
Budowa tras: Barbara Szmyt, Paweł Rozwadowski 
Współpraca: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE 
 

TRASY: 
• TP50: długość 50 km (± 5 km), 25-30 PK 
• TP25: długość 25 km (± 2 km), 15-20 PK (zaliczana do Pucharu TP25) 
• TP10: długość 10 km (± 1 km), 8-12 PK 
Na każdej trasie limit czasu wynosi 12 godzin + 30 minut limitu spóźnień. 
 

MAPY: pełne, topograficzne miejscami aktualizowane, z rozświetleniami w okolicach PK 
 

HARMONOGRAM:  
7:50 – otwarcie Bazy 
8:00 – 14:00 – możliwość wystartowania 
17:35 – zachód słońca 
21:00 – zamknięcie mety 

 
Uczestnicy startują w dowolnej minucie, po zgłoszeniu swojej gotowości do startu.  
Podane limity czasu są limitami maksymalnymi, co oznacza, że trasę oczywiście można przebyć 
szybciej (np. osoba, która zakłada, że trasę TP50 pokona w 8h może wystartować o godz. 13).  
O godz. 21:00 meta zostaje zamknięta, co oznacza, że po tym czasie organizatorów nie będzie 
na mecie, a uczestnik jest nieklasyfikowany (NKL). 



TEREN: leśny, polny i/lub zurbanizowany, o zmiennej przebieżności 

 
ZASADY: 

• Na wszystkich trasach PK będą oznaczone lampionami przestrzennymi 15x15 cm  
lub 30x30 cm wyposażonymi w perforatory. 

• Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf). Ustalenie 
przebiegu pomiędzy poszczególnymi PK zależy od uczestnika. 

• Brak punktów stowarzyszonych.  
• Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej. 
• Aby zostać sklasyfikowanym należy potwierdzić przynajmniej 1 PK. 
• Każdy PK ma wagę 1 PP. 
• W przypadku stwierdzenia braku lampionu w miejscu zaznaczonym na mapie, należy 

wykonać sobie zdjęcie jednoznacznie określające miejsce i okazać je na mecie. 
• Za każde rozpoczęte 5 minut w limicie spóźnień odejmuje się 1 PP od łącznego wyniku. 
• Przybycie na metę po limicie spóźnień skutkuje nieklasyfikowaniem. 
• O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba 

potwierdzonych PK, a później – czas pokonania trasy. 
• Rajd ma charakter indywidualny, jednak dopuszcza się pokonywanie trasy w grupach.  
• Dopuszczalne jest startowanie z psem. 

 
  ZGŁOSZENIA:  

• poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race; 
• formularz będzie otwarty do 8.03.2023 r. (środa) do godz. 23:59;  

po tym czasie zgłoszenia tylko bezpośrednio do organizatora; 
• zgłoszenie na starcie możliwe będzie jedynie w ramach dostępnych zapasowych map  

i nie gwarantuje pełnych świadczeń. 
 

WPISOWE:  
Termin Dorośli Młodzież do 18 lat Dzieci do 8 lat 

Trasy TP25 i TP50 
do 25.02. 35 PLN 20 PLN 5 PLN 
od 26.02. do 8.03. 45 PLN 40 PLN 5 PLN 
od 9.03. i na starcie 60 PLN 55 PLN 5 PLN 

Trasa TP10 
do 25.02. 20 PLN 15 PLN 5 PLN 
od 26.02. do 8.03. 25 PLN 20 PLN 5 PLN 
od 9.03. i na starcie 35 PLN 30 PLN 5 PLN 

 

    Liczy się data zaksięgowania przelewu. 
 

    Forma płatności: 
• Przelew na konto: 

Barbara Szmyt  
90 1140 2004 0000 3302 3893 1615 (mBank)  

• BLIK na nr tel. 501 160 903 
o tytułem: Prymulek + imię i nazwisko  



ŚWIADCZENIA:  
• wodoodporna i rozdarcioodporna mapa,  
• karta startowa,  
• pamiątkowa naklejka,  
• możliwość pozostawienia rzeczy na czas przebywania na trasie, 
• potwierdzenie punktów na OInO i OTP,  
• słodkie kalorie i ciepły napój na starcie i po przebyciu trasy, 
• upominki dla najlepszej Pani i najlepszego Pana na każdej trasie (wręczane na przy 

kolejnej okazji lub po indywidualnym ustaleniu), 
• inne, do tej pory nieujawnione ;)  

 

INFORMACJE: 
• pod adresem mailowym szmytbarbara@gmail.com lub telefonicznie: 501 160 903,  

bieżące informacje na stronie internetowej orienteering.waw.pl 
• dokładne informacje m.in. z parametrami tras będą opublikowane w komunikacie 

technicznym do 7.03.2023 r. 
 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: 
• kompas, 
• trwały środek piszący, 
• naładowany telefon komórkowy (ten, którego numer został podany w zgłoszeniu) 
• latarka (najlepiej czołówka) – obowiązkowo na trasie TP50, zalecana na pozostałych 

(szczególnie przy późniejszej godzinie startu). 
 

WYPOSAŻENIE ZALECANE: 
• apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi, 
• zapas jedzenia i picia na całą trasę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
• Aktywność odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników,  

jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
• Członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się 

we własnym zakresie. 
• Aktywność jest w formule self support – każdy uczestnik liczy w 100% na siebie, organizator 

nie zapewnia transportu na metę w przypadku przerwania aktywności. 
• W przypadku ogłoszenia zakazu wstępu do lasu lub wprowadzenia istotnych ograniczeń 

pandemicznych format rajdu może zostać zmieniony lub rajd może zostać odwołany.  
W przypadku odwołania - 100% zwrot wpisowego. 

• Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest niedozwolone. 
Powyższe nie dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów przebiegu 
celem jego analizy po zakończeniu zawodów, jednak tylko wtedy, gdy urządzenie to będzie 
schowane np. w plecaku.  

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych (na 12.03.) wytycznych sanitarno-
epidemiologiczych. 
 

Do zobaczenia! 


