
INO Z NIEPOŚLIPKĄ 

Impreza na Orientację 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

 
Termin i miejsce 

Marsz na orientację odbędzie się 5 października 2014 (niedziela) w Zielonce Bankowej. 

 

Parametry tras 

 TF (trasa familijna - idealna na niedzielny spacer) – 1 etap dzienny – start w zespołach  

1-7 os, 1 pkt. na OInO (3,4km, 9PK, 80+25minut). 

 TP (trasa dla początkujących) – 1 etap dzienny– start w zespołach 1- 5 os.,  1 pkt. na OInO 

(4,6km, 15PK, 130+35minut). 

 TU (trasa dla średniozaawansowanych) – 1 etap dzienny– start w zespołach 1- 3 os., 1 pkt. na 

OInO (4,43km, 17PK, 120+35minut). 

 TZ (trasa dla zaawansowanych) – 1 etap dzienny – start w zespołach 1- 2 os., 1 pkt. na OInO 

(5,3km, 16PK,140+35minut). 

 

W czasie oczekiwania na przeliczenie wyników zapraszamy na  mini  trasę, nie wliczaną do klasyfikacji 

InOwca Tygodnia, 1 etap dzienny- start w zespołach 1-5osobowych.,  1 pkt. na OInO, długość ok 500m. 

 

Start i Dojazd 

Zielonka Bankowa skrzyżowanie ulic Bankowa i Wojska Polskiego 

 

Dojazd 

 Od strony Rembertowa (do Rembertowa polecamy dojazd SKM 

S2/KM) autobusami ZTM  do pętli autobusowej „Pastuszków” (153)  lub  

„Mokry Ług”  (115, 153, 325) i ok 1km dojścia pieszo lub dojazd 

autobusem LZ-1; 

 autobusem  LZ-1 lub LZ-2 do Zielonki Bankowej (z CH Marki – 

autobus bezpłatny); 

 Pociągiem KM z dworca Warszawa Wileńska do stacji Zielonka i ok 

2,5km dojścia pieszo lub autobusami LZ-1, LZ-2.  

Rozkłady jazdy linii LZ-1 i LZ-2: http://www.zielonka.pl/rozkladJazdy. 

Start czynny od godz. 11:00, zamknięcie startu: godz. 12:00. 

 

Program imprezy: 

10:30  Rozpoczęcie pracy sekretariatu. 

11:00 – 12:00  Start etapów głównych (TF,TP,TU,TZ) – w miarę 

potrzeb będzie możliwy start wcześniejszy przed godziną 11:00 – 

szczególnie dla trasy najdłuższej TZ. 

12:00-15:00  Podliczanie wyników w miarę powrotu uczestników z tras. Dla chętnych start na 

etap Mini.  

Ok: 15:30  Ogłoszenie wyników (po powrocie ostatniego zawodnika), rozdanie dyplomów, 

podsumowanie rankingu na InOwca Tygodnia,  

http://www.zielonka.pl/rozkladJazdy

