KOMUNIKAT TECHNICZNY
Sekretariat i centrum zawodów będą się znajdować na parkingu na przeciwko Jednostki Wojskowej
przy ul. Wojska Polskiego 57 w Celestynowie (koordynaty GPS: 52.056796, 21.411026) podobnie jak
meta pierwszego etapu i start drugiego tras TZ, TU i TP.
Dojazd: samochodem, rowerem, transportem publicznym. Obecnie pociągi Kolei Mazowieckich (ze
względu na modernizację linii kolejowej) dojeżdżają jedynie do Józefowa lub Warszawy Falenicy, skąd
kursują autobusy Zastępczej Komunikacji Autobusowej do Celestynowa (linia Z-7). Proszę nie wsiadać
do linii RE (nie zatrzymuje się w Celestynowie). Od stacji PKP w Celestynowie pieszo ok. 1500 m ul.
Kolejową na SE a następnie Wojska Polskiego - chodnikiem na całej długości dojścia.

Dane o etapach:
TZ 1 "Zagubione torowisko" – 5,2 km, limit – 140+40 min, 19 PK + LOP (bud. Andrzej Kaim)
TZ 2 "Opłotkami" – 4,6 km, 120+30, 20 PK (bud. Andrzej Kaim)
TU 1 "Opłotkami " – 4,4 km, 125+35, 20 PK (bud. Andrzej Kaim)
TU 2 "Zagubione torowisko" – 5,0 km, limit – 150+40 min, 18 PK + LOP (bud. Andrzej Kaim)
TP 1 "Porzucony psiak" – 4,3 km, limit – 135+35 min, 16 PK (bud. Izabella Kaim)
TP 2 "Walizkowe miauuuu" - 3,2 km, limit – 110+30 min, 16 PK (bud. Izabella Kaim)
Dojściówka "Dziś pytanie dziś podpowiedź" – 1.84 km, bez limitu, 14 PK (bud. Paweł Cichawa)
BnO A – 11,6 km, 37 PK (bud. Andrzej Kaim)
BnO B – 5,98 km, 23 PK (bud. Andrzej Kaim)
BnO C – 3,27 km, 14 PK (bud. Andrzej Kaim)
Osoby startujące w dwóch trasach (biegowej i marszowej) zaczynają od marszowej (TZ, TU, lub TP).
Będą one mogły wystartować od godz. 10.00. Regularne starty od 10.30.
Prosimy nie przekraczać drogi krajowej nr 50 oraz remontowanych torów kolejowych linii PKP do
Pilawy. Przy przekraczaniu ul. Wojska Polskiego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
(jeżdżące z dużą prędkością autobusy ZKA).
COVID-19 Prosimy o używanie maseczek w rejonie startu/mety. Na trasach sportowych będą
lampiony 3D i potwierdzanie PK za pomocą perforatorów. Istnieje możliwość potwierdzenia
bezdotykowego: na każdym PK będzie znacznik z kodem dwuliterowym, który można przepisać na
kartę własnym długopisem zamiast potwierdzać perforatorem. Na trasach TP dopuszcza się

potwierdzenie własnym długopisem zamiast kredką + dopisanie godziny pobytu na PK. Na trasach TU
i TZ (zaliczanych do TMWiM) potwierdzanie kredką: prosimy o zaopatrzenie się w rękawiczkę i/lub
podręczny dezynfektor.
Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty wpisowego.
Piekarnia Oskroba zasponsorowała dla uczestników słodkie wypieki. Dostępna będzie woda w małych
butelkach.
Uwagi pozostałe: Na trasach TU i TZ (oraz A, B) znajdują się tereny podmokłe. Zalecane są
wodoodporne buty i/lub buty na zmianę (bagaże będzie można zostawić pod dachem namiotu na
starcie).
Wskazane także zaopatrzenie się w środki na komary i kleszcze.

ZAPRASZAMY, SĄ JESZCZE WOLNE MAPY!

