
 

  R E G U L A M I N  

   XXXV Rajd na Orientację 

10 x  SOLO 2022  
  
CEL                          : - uczczenie 102 rocznicy „Bitwy Warszawskiej z 1920” 
      - zdobycie Jubileuszowej Odznaki „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” 

   - uczczenie 50 rocznicy powstania oddziału PTTK Warszawa Praga 
   - uczczenie 45 rocznicy powstania HKT TREP PTTK 
 

ORGANIZATOR      : HKT „TREP” PTTK  
TERMIN                   : 25.06.2022 r. (sobota) 
MIEJSCE                 : Warszawa Stara Miłosna, polana na końcu ulicy Fabrycznej  

   52.20922351 N, 21.22945307 E 

 
FORMA                   : TZ/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH - start 
                                       indywidualny, 2 pkt na OInO 

TU/ TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH  –      
start w  zespołach 1-2 osobowych, 2 pkt na OInO 

           : TP/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – start indywidualny 
       lub w zespołach rodzinnych 2-5 osobowych, 2 pkt na OInO 
   S/ TRASA SPORTOWA A-2 km, B-4 km, C-6 km, D-8 km 

START                    :  godz.10.30 -TZ/TU/TP, 11:30 - S 
TEREN                    : leśny o zróżnicowanej przebieżności, miejscami wydmowy 

 z obszarami podmokłymi 
DOJAZD                  : autobusami  ZTM nr: 147, 173, 198 do przystanku 

Marmurowa 02 i  
dalej ok. 900m w kier. południowym ul. Fabryczną., własnym środkiem 
transportu 

WPISOWE               : TZ/TU/TP - 5 zł od osoby, 4 zł od członków PTTK 

      S – 10 zł KM 10-14, 15 zł – KM 16-70, 0 zł – KM 90+, wyp. chipa 5 zł 
ŚWIADCZENIA       : mapa dla uczestnika, okolicznościowe naklejki, potwierdzenie pkt na 

                                  OInO, coś słodkiego itp. 
NAGRODY              : dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca na trasie 
ZGŁOSZENIA         : poprzez formularz zgłoszeń na stronie  

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1137   lub osobiście u  
 kierownika telefonicznie do 24.06.2022 r. godz. 14.00, 
 na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń 

INFORMACJE        : kierownik imprezy: Piotr Orlański tel. 793 823 758  
  lub e-mailem  yama02@wp.pl 

UWAGI :  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : rajd 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 członków Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, na rajdzie 
obowiązuje punktacja KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 

                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY  ORGANIAZTORZY 
 

                                                                                 

www.trepklub.waw.pl  

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1137
http://www.trepklub.waw.pl/

