
 

 

XVII NOCNE MANEWRY 

23-24.03.2013, WICIEJÓW 

 
 Baza imprezy znajduje się w Szkole Podstawowej w 

Wiciejowie, gmina Cegłów. 

 Dojazd: pociągiem Kolei Mazowieckich (pociągi w kierunku 

Siedlec) do przystanku Mienia, następnie ok. 1,5 km na 

piechotę (od stacji w kierunku pn, następnie zach). Odjazdy 

pociągów ze stacji W-wa Śródmieście: 14.31, 15.31, 16.31. 

 O godz. 18:00 odbędzie się obowiązkowa odprawa, a 

następnie odbędą się zgłoszenia drużyn i losowanie 

kolejności startowej. 

 Zasady uczestnictwa w imprezie na orientację zostaną 

przedstawione przed startem oraz można się zapoznać z nimi 

w internecie: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php 

 Po odprawie rozpocznie się zasadnicza część zawodów, czyli 

nocny marsz na orientację. Zadaniem zespołów będzie 

odnalezienie w terenie punktów, które zostały zaznaczone 

na mapie. 

 Wyjście zawodników na start odbędzie się po ogłoszeniu list 

startowych. Pierwszy zespół wystartuje ok. godz. 19.00. Start 

będzie czynny do godz. 20.00. 

 Przewidywane zakończenie zawodów ok. północy, po czym 

planujemy imprezę integracyjną dla uczestników. 

 

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ ? 
 Karimatę i śpiwór, 

 przybory do jedzenia i picia (zwłaszcza kubek;-)) 

 Prowiant – na sobotni wieczór i niedzielny poranek, 

upolowanie czegoś w lesie może być problematyczne ze 

względu na brak zwierzyny łownej w rejonie zawodów 

 Wygodne buty do chodzenia po lesie (po jednym na każdą 

nogę) oraz buty na zmianę (np. klapki, tenisówki, itp.),  

 kurtkę przeciwdeszczową, ciepły sweter/polar, czapkę, 

rękawiczki (w nocy może być zimno); 

 kompas (w przypadku braku zapewniamy sprzęt klubowy – 

prosimy o zaznaczenie potrzeby przy zapisie),  

 latarkę (najlepiej działającą) i baterie zapasowe,  

 coś do pisania,  

 DOBRY HUMOR :) 

 

ZAPEWNIAMY: 
 Bazę i nocleg w warunkach turystycznych; 

 Mapy i materiały startowe, protokół z imprezy; 

 Poczęstunek na mecie – coś na ząb i dla rozgrzania; 

 Pamiątkę z imprezy; 

 Dyplomy i nagrody dla zwycięzców; 

 Miłą atmosferę i dobrą zabawę. 

 

ZAPISY: do 19.03. (wtorek) osobiście w siedzibie KTE 

TRAMP (pok. 64a, bud. G SGH) lub poprzez formularz na stronie 

orienteering.waw.pl; opłata: 25 zł z noclegiem lub 20 zł bez 

noclegu; płatne gotówką w siedzibie Klubu lub przelewem na konto 

nr: 49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (Oddział Międzyuczelniany 

PTTK w W-wie) z zaznaczeniem: NM2013, nazwiska uczestników 
 

Od dnia 19.03. (środa) oraz na miejscu – zgłoszenia przyjęte 

tylko w miarę wolnych miejsc (najlepiej upewnić się telefonicznie), 

płatne gotówką na miejscu zawodów. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do: organizatorów (dombit 

[malpa] gmail.com, 601 946 856). 
Bieżące informacje na temat Nocnych Manewrów jak również innych 

imprez na orientację organizowanych przez KInO Stowarzysze: 

http://stowarzysze.om.pttk.pl 
Informacje nt. imprez organizowanych przez KTE Tramp: 

http://www.tramp.waw.pl/ 

http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
http://orienteering.waw.pl/
http://stowarzysze.om.pttk.pl/
http://www.tramp.waw.pl/


 

 

REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ 
 

Organizator:  Klub Imprez na Orientację Stowarzysze; 

 Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP. 

Kierownik imprezy: Tomek Dombi 

Sędzia główny: Marek Piela 

Budowniczowie tras: Ola Woźniak, Marek Piela, Tomek Dombi 

Miejsce:  Wiciejów (gm. Cegłów), baza w SP 

Termin:  23 marca 2013 (sobota) wieczorem 

Forma:   1)  Trasa dla zaawansowanych (kat. TZ): 1 etap 

nocny, zespoły 1-2-osobowe, 2 pkt na OInO 

 2) Trasa dla średnio-zaawansowanych (kat. TU): 1 

etap nocny, zespoły 2-3-osobowe, 2 pkt na OInO 

 3) Trasa dla początkujących (kat. TP): 1 etap nocny, 

zespoły 2-5-osobowe, 2 pkt na OInO  

 4) InO-niespodzianka – krótki etap otwarty dla 

każdego, bez ograniczeń, 1 pkt na OInO 

Teren:  otwarty-leśny, częściowo zabudowany, miejscami 

podmokły lub z wyraźną rzeźbą terenu 

Mapa:  kolorowa lub cz-b, nietypowa na trasie TZ i TU 

Uwagi:  Kategoria TZ oraz TU zaliczają się do XXXVI Konkursu 

o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na 

Orientację; kategorie TZ i TU zaliczają się do 

Akademickich Mistrzostw Mazowsza 

START:  godz. 18.00 (odprawa), 19.00-20.00 (starty zespołów) 

Uwagi końcowe: Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, za szkody 

wynikłe wobec uczestników i osób trzecich organizator nie 

dopowiada, osoby niepełnoletnie bez pełnoletniego opiekuna nie 

będą przyjmowane na imprezę, ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do organizatorów, impreza odbędzie się 

według aktualnego Regulaminu Turystycznych Imprez na 

Orientację PTTK oraz zasad czystej rywalizacji, takich jak: 

używanie wyłącznie map dostarczonych przez organizatorów, 

przestrzeganie prawa nienaruszalności punktu kontrolnego 

(zmiana ustawienia bądź niszczenie PK, zrywanie i łamani 

kredek), nieużywanie przyrządów do nawigacji (GPS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


