
 
REGULAMIN 

 
XLV  

RAJD NA ORIENTACJĘ 

„PODKUREK 2022” 
w ramach ZLOTU TURYSTÓW Oddziału PTTK Warszawa Praga 

 

w 102 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” 

 runda 55 Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO  
 

 
 
 

6 listopada 2022 r.,  
Malcanów 

 

 

 

 

www.trepklub.waw.pl  

http://www.trepklub.waw.pl/


 

1.CEL 
- uczczenie 50 rocznicy powstania Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Z. Glogera, 
- uczczenie 55 rocznicy Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w marszach na  
  orientację, 
- uczczenie 102 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”, 
- uczczenie 100 lat Imprez na Orientację w Polsce, 
- prezentacja walorów krajoznawczych i turystycznych Gminy Wiązowna, 
- upowszechnianie turystycznych imprez na orientację, 
- zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK (OInO, TRInO, KOT, 
 „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”, 100 lat InO w Polsce - nowość) 

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
    6 listopada 2022 r. (niedziela), plaża Laguna Malcanów, Gmina Wiązowna 

3. ORGANIZATORZY 
   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga    www.trepklub.waw.pl  
   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Z. Glogera  
     www.praga.warszawa.pttk.pl  
    współpraca : 
   - Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie  www.gok-wiazowna.pl  
   - Ursynowski Klub Turystyki Rowerowej PTTK Vagabundus http://vagabundus.na7.pl   

- Komisje Oddziału PTTK Warszawa Praga   www.praga.warszawa.pttk.pl  
- TRInO https://trino.pttk.pl/   

4. KOMITET ORGANIZACYJNY 
   Kierownik imprezy          - Andrzej Krochmal 
   Sędzia Główny                - Andrzej Krochmal, PInO nr 157 
   Budowniczowie tras : 
     kat. TZ,TU,TP etap I          - Wojciech Drozda, PInO nr 473 
                              etap II    - Andrzej Krochmal, PInO nr 157 
  - trasa TRInO „Glinianka”                     - Andrzej Krochmal, PInO nr 157 
     - Bieg na orientację                            - Andrzej Krochmal, BT 1 
     Biuro obliczeniowe                             - Piotr Wieczorek, PInO nr  
     Referaty weryfikacyjne OTP i odznak kraj. – Andrzej Kowalski, PTP nr 8533 
     Referaty InO, TRInO                           - Wojciech Drozda, PInO nr 473, 
     Sekretariat                                   - Piotr Orlański 
     Kwatermistrzostwo                           - Waldemar Pawelczuk  
     Strona internetowa                           - Piotr Orlański, Wojciech Drozda 

5. FORMA I KATEGORIE  
- TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH TZ (2 etapy dzienne) - (zespoły 1-2 osobowe),  
   2 x 2 pkt na OInO, zaliczane do TMWiM w MnO 

   - TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH TU (2  etapy dzienny) - (zespoły 2 
     osobowe), 2 x 2  pkt  na OInO, zaliczane do TMWiM w MnO 
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- TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH TP/TD (2 etapy dzienny) – zespoły 2-5 osobowe,  
  2 pkt na OInO, 2 x 2 pkt na OInO 
 
- bieg na orientację (scorelauf) S – „Podsumowanie Sezonu 2022 w BnO” - bieg  
  indywidualny, 1 pkt na OInO, (wg oddzielnego regulaminu),  
- trasa krajoznawcza InO (TRInO) http://trino.pttk.pl – w Gliniance (ok. 3 km)  
  zespoły bez ograniczeń osobowych,  1 pkt na OInO, 
- rowerowa trasa TRInO na trasie Wiązowna - Glinianka (ok. 15 km), oraz TRInO 
  20/M/17 „Gmina Wiązowna - 100 lat OSP” zespoły bez ograniczeń osobowych, 1 pkt 
  na OInO 
- dostępna też TRInO 1/M/11 Wiązowna – Spacer nad Mienią na http://trino.pttk.pl  

6. TEREN 
   Dobrze przebieżny  i wydmowy, miejscami podmokły i o utrudnionej przebieżności,  
   lokalnie z bogatą mikrorzeźbą i zróżnicowaną drożnią. 

7. MAPY 
      kolorowe, nietypowe w różnych skalach, częściowo aktualizowane na trasach MnO 

8. ZGŁOSZENIA : zawierające: kategorię, imię i nazwisko, klub i miejscowość, adres, 
e-mail, wysokość wpisowego przyjmowane będą do dnia 4.11.2022 r. przez formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.orienteering.waw.pl lub w przypadku problemów na 
adres e-mail rajdu: info@trepklub.waw.pl  
Informacje dodatkowe: tel. 605 403 929, e-mail: andrzej_krochmal[at]wp.pl 
   Formularz zgłoszeniowy oraz informacje bieżące i komunikat  techniczny 
   na  www.trepklub.waw.pl  
   Wpisowe pobierane na starcie oraz po okazaniu legitymacji PTTK  upoważniające do 
   zniżek. 
9. WPISOWE (opłata pokrywająca jedynie koszty materiałów startowych) 

   Trasa (kategoria)           TZ       TU          TP       S 

Członkowie PTTK            10,-      10,-      10,-     10,-     

Niezrzeszeni                       15,-     15,-       15,-     15,-       

Zgłoszenie i wpisowe po terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie 
gwarantuje pełnych świadczeń.  
- bonus I – gratisowy start przysługuje aktualnym posiadaczom Pucharu Przechodniego 
HKT „TREP” PTTK. Lista zdobywców na stronie klubowej 
http://www.trepklub.waw.pl/puchar_trep.html  
- bonus II (jubileuszowy) – gratisowy dla każdego kto przedstawi co najmniej 5 naklejek 
jubileuszowych z lat (2021-2022). 

  10.ŚWIADCZENIA  
- coś na ząb między etapami  I i II (ognisko zlotowe z kiełbaską w Malcanowie),- członkowie 
PTTK objęci są ubezpieczeniem od NNW członków Towarzystwa (pozostali uczestnicy 
ubezpieczają się we własnym zakresie), - komplet map dla każdego uczestnika,-  - 
okolicznościowe naklejki, - upominki od sponsorów dla najlepszych,-  potwierdzenia i 
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weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO, weryfikacja odznak: „Bitwa Warszawska 
1920 r.” (koszt odznaki - 7 zł), nowej odznaki „100 lat InO w Polsce” z możliwością jej 
zakupu (koszt odznaki 7 zł), - TRInO - protokół z imprezy w postaci elektronicznej, - udział 
w konkursach: „Konkurs …”, krajoznawczo-historycznym,  „Rzutu jajem” (kurzym) na 
odległość i inne.  

11. NAGRODY 
   - trofea dla najlepszych zespołów w kat. ufundowane przez sponsorów, 
   - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TZ, 
   - dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w każdej kategorii, 
   - upominki w konkursach (wśród obecnych na zakończeniu), 
   - upominki i dyplomy w konkursie „Rzutu jajem”. 

12. PROGRAM IMPREZY 
   niedziela, 6.11.22 r. 
                                        godz.  9.30            - start do etapu I i II  tras TZ i TU  
                                        godz.10.00            - start do etapów TP 
         godz.10.00            - otwarcie bufetu z domowym ciastem itp. 
         godz.10.30-11.30 - start indywidualny na trasy BnO: 45 i 60 
             od godz.12.00             - przyjmowanie uczestników tras zlotowych  
                                                                          (pieszych, kolarskich, mno) i wydawanie 

       świadczeń 
                                        godz.12.00-16.00 - ognisku zlotowe z kiełbaską 
                                  od godz.12.30            - konkursy m.in. „Rzutu jajem”, przy ognisku 
         godz.13.00            - Podsumowanie Sezonu 2022 w BnO (wręczenie  
            dyplomów i wyróżnień) 
         godz. 13.30           - wręczenie wyróżnień działaczom PTTK 
         godz. 13.40           - smakowanie urodzinowego ciasta 
   do godz. 16.00           - biesiada przy ognisku  
 
               Szczegółowe dane o trasach w Komunikacie Technicznym. 

13. CENTRUM 
Ognisko zlotowe: przy stawie w Malcanowie (wiata, siłownia plenerowa, plac 
                                 zabaw) 

14. DOJAZD  
- komunikacją miejską ZTM nr: 720 – trasa:  Warszawa Wiatraczna – Wiązowna –   

Malcanów – Glinianka – Rzakta (pętla Wiatraczna o godz. 8.40, 11.20) 
patrz: http://ztm.waw.pl lub http://jakdojade.pl/warszawa  

- własnym transportem:  od drogi krajowej nr 17 (skręt na miejscowość  Glinianka lub 
Żanęcin) 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
     Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników 
jak i osób trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje 
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pełnych świadczeń; osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do 
świadczeń i zwrotu wpisowego; na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; 
osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem 
uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu drogowego oraz zasad Fair Play. 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE 
O R G A N I Z A T O R Z Y 

www.trepklub.waw.pl  
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