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Najważniejsze informacje 

 Przyjeżdżającym w piątek zalecamy przyjazd możliwie wcześnie, co pozwoli na spokojne 

zakwaterowanie i wypoczynek po podróży. Starty będą się odbywać sukcesywnie po godz. 19:00 na 

etapy 1 i 2 naprzemiennie. Prosimy o przybycie najpóźniej do godziny 22:00, co umożliwi rozsądne 

rozstawienie zespołów. Start po godzinie 23:00 tylko kosztem limitów danego zespołu (tj. ostatnia 

możliwa minuta startowa to 23:00) ze względu na konieczność ukończenia etapów przed świtem. 

 Przyjeżdżających w sobotę prosimy o przybycie do godz. 17:00. O godzinie 17:00 odbędzie się 

odprawa z prezentacją tras oraz uroczystość wręczenia nagród najlepszym organizatorom imprez i 

budowniczym w 2014 roku z udziałem p. Grzegorza Płuski - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Skierniewice. O godz. 18:00 zostaną rozwieszone listy startowe na sobotnie etapy – zespoły, które 

nie przyjadą w czasie, będą startowały jako ostatnie. Start po godzinie 23:00 tylko kosztem limitów 

danego zespołu (tj. ostatnia możliwa minuta startowa to 23:00) ze względu na konieczność 

ukończenia etapów przed świtem. 

 Najbliższy sklep spożywczy do bazy znajduje się w Skierniewicach-Rawce (ok. 5 km od bazy). 

 Pogoda zapowiada się deszczowa i chłodna – prosimy zabrać stosowny ubiór: 

 

 

Parametry tras 

TZ 

E1 „Łowicka wycinanka” – 3,4 km, 100’+30’, 13 PK Paweł Rozwadowski 

E2 „i like π” – 4,3 km, 125’+35’, 15 PK + 3 LOP Dariusz Walczyna 

E3 „Kampania siedmiogrodzka Józefa Bema” – 9 km, 250’+80’, 20 PK Tomek Dombi 

TU 

E1 „Czarno to widzę…” – 4 km, 130’+40’, 14 PK + 2 LOP Barbara Szmyt 

E2 „Bitwa nad Rawką” – 3,4 km, 105’+30’, 13 PK Paweł Rozwadowski 

E3 „Kwadratura koła” – 8,171 km, 270’+75’, 24 PK Renata i Tomasz Łascy 

TP 

E1 „Nie zgubcie się” – 5 km, 170’+30’, 12 PK + 1 LOP Zuzanna Malanowska 

E2 „Nocą wszystkie koty są czarne” – 3,6 km, 130’+35’, 10 PK + 2 LOP Dariusz Mazurek 

E3 „Kampania wiosenna” – 7 km, 240’+60’, 18 PK Tomek Dombi 

TRInO „Skierniewice – miasto duchowo zaskakujące” – 6,4 km, 21 PK 
Barbara Szmyt 

Dariusz Walczyna 

Źródło: http://www.meteo.pl/  

http://www.meteo.pl/
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Program imprezy 

Piątek, 13.03.2015 r. 

od godz. 16:00 

19:00 – 22:00 

- 

- 

praca sekretariatu; przyjmowanie uczestników w bazie, zakwaterowanie 

start na etapy 1 i 2 we wszystkich kategoriach 

Sobota, 14.03.2015 r. 

od 9:00 - praca sekretariatu 

9:45 - zbiórka przed ośrodkiem 

10:00 - odjazd autobusu sprzed ośrodka do Skierniewic 

10:30 – 12:00 - Zwiedzanie Parowozowni Skierniewice 

12:00 – 14:00 - TRInO po Skierniewicach 

14:00 - odjazd autobusu z pętli przed dworcem kolejowym do ośrodka 

15:00 - obiad 

15:00 – 17:00 - czas wolny, przyjmowanie uczestników sobotnich etapów 

17:00 - tradycyjna odprawa przed Nocnymi Manewrami, prezentacja tras 

17:30 - uroczyste podsumowanie konkursów na najlepszą imprezę i budowniczego 

roku 2014 z udziałem p. Grzegorza Płuski - Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Skierniewice 

18:00 - wywieszenie list startowych na etapy 3 wszystkich kategorii 

19:00 – 22:00 - start na etapy 3 we wszystkich kategoriach 

Niedziela, 15.03.2015 r. 

0:00 – 04:00 - ognisko w wiacie dla zespołów wracających z tras 

do 6:00 - wstępne wyniki 

8:00 - uroczyste zakończenie imprezy – ogłoszenie wyników 

do 10:00 - opuszczenie bazy przez uczestników 

 

http://www.psmk.org.pl/pl/

