
KOMUNIKAT TECHNICZNY 
 
 

TERMIN I MIEJSCE:  
6 marca 2021 r. (sobota) – Chojnowski Park Krajobrazowy 
Miejsce startu: Polana Zimne Doły k. Zalesia Górnego 
Koordynaty: 52°02'24.2"N 21°02'29.2"E (mapa Google) 
 

ORGANIZATOR:  
Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl 
Budowa tras: Barbara Szmyt, Paweł Rozwadowski 
mail: szmytbarbara(lampion_z_ogonkiem)gmail.com 
tel. kontaktowy: 501 160 903 
 

TRASY: 
• TP50: długość 51,7 km, 30 PK 
• TP25: długość 24,8 km, 17 PK 
• TP10: długość 9,8 km, 8 PK 
Na każdej trasie limit czasu wynosi 12 godzin + 30 minut limitu spóźnień. 
Kolejność potwierdzania PK jest dowolna. 
 

MAPA:  
Główna mapa topograficzna, mająca już swoje lata J, część PK przedstawiona dodatkowo na 
rozświetleniach lidarowcyh lub ortofotomapie; opisy słowne wszystkich PK. 
 
TEREN: 
Leśny i polny, trasy TP25 i TP50 przebiegają przez niewielkie tereny z zabudową, bogata sieć 
ścieżek i dróg, lokalnie z bogatą mikrorzeźbą.  
Obowiązuje zakaz poruszania się wzdłuż drogi krajowej nr 79 (przekreślona na mapie) – można 
ją jedynie przekroczyć z zachowaniem wzmożonej ostrożności!  

 
LAMPIONY: 
Na wszystkich trasach PK oznaczone są lampionami przestrzennymi 15x15 cm z perforatorami 
i trzyliczbowymi numerami (część z odblaskami). 
Przy każdym lampionie dodatkowo umieszczono mały lampionowy znacznik (4x5 cm)  
z dwuliterowym kodem (innym niż numer lampionu).  



 
HARMONOGRAM:  
7:45 – otwarcie Bazy 
8:00 – 15:00 – możliwość rozpoczęcia aktywności 
17:25 – zachód słońca 
21:00 – zamknięcie mety 

 
Brak indywidualnych minut startowych - uczestnicy wyruszają na trasę w dowolnym czasie –  
zgodnie z zadeklarowanym w zgłoszeniu godzinnym przedziałem czasowym.  
Prosimy zgłaszać się do sekretariatu od razu z gotowością do startu, przy zachowaniu zasad 
dystansu społecznego. 

 
 
ZASADY: 

• 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. 
• Za każde rozpoczęte 3 minuty 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. 
• W przypadku stwierdzenia braku lampionu należy spisać kod ze znacznika i, w miarę 

możliwości, zrobić sobie zdjęcie w tym miejscu. 
• Aktywność ma charakter indywidualny, jednak dopuszcza się pokonywanie trasy  

w parach lub grupach (z zachowaniem odpowiedniego dystansu). 
• W przypadku rezygnacji z kontynuowania spaceru należy ten fakt niezwłocznie zgłosić 

na numer telefonu podany na mapie. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
• 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 wytycznych sanitarno-
epidemiologiczych. 
 
 

Powodzenia! 


