
 

Orienteering dla każdegoOrienteering dla każdegoOrienteering dla każdegoOrienteering dla każdego

 

Miejsce zawodów: teren sklepu Decathlon Targówek, ul. Geodezyjna 76 Warszawa

Termin zawodów: 21 kwietnia 2018, godzina

Punkty kontrolne: lampiony przestrzenne

Parametry trasy: 3,2 km, 15 PK. 

Klasyfikacja: prowadzona w czterech kategoriach

Ch (chłopcy) oraz

Mapa: „Lewandów - 

autor: Michał Kuś

Teren: Wokół sklepu teren bardzo dobrze przebieżny 

Teren łąki, dość trudny technicznie, 

dochodzącą do półtora metra.

drzewa i ich niewielkie skupiska

rowy, małe zbiorniki wodne.

podczas imprezy

trasy nie wymaga

Informacje dodatkowe: Ze względu na trudną roślinność na terenie łąki, 

zakrywającymi nogi

Atrakcje na trasie: Mimo, że łąka leży w środku miasta, na trasie 

można trafić na zwierzątka, jak na zdjęciu obok. 

Jako nagroda pocieszenia zdarzają się również 

bażanty, te jednak uchwycić na zdjęciu jest znacznie 

trudniej.  
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Bieganie jest superBieganie jest superBieganie jest superBieganie jest super    

Komunikat technicznyKomunikat technicznyKomunikat technicznyKomunikat techniczny    

eren sklepu Decathlon Targówek, ul. Geodezyjna 76 Warszawa

21 kwietnia 2018, godzina 14:00 – 17:20. 

ampiony przestrzenne 15x15 cm wyposażone w perforatory. 

 

w czterech kategoriach według płci i wieku: K (k

) oraz Dz (dziewczęta). 

 Decathlon Targówek”, skala 1:4500, e:-2,5m, aktualność

autor: Michał Kuś. 

Wokół sklepu teren bardzo dobrze przebieżny – porośnięty trawą lub

Teren łąki, dość trudny technicznie, nierówny i zarośnięty suchą roślinnością (nawło

dochodzącą do półtora metra. Na obszarze zawodów znajdują się pojedynczo rosnące 

i ich niewielkie skupiska oraz sztuczne i naturalne obiekty terenowe 

rowy, małe zbiorniki wodne. Ponieważ parking wokół sklepu będzie w normalnym uży

podczas imprezy, poruszając się po nim należy zachować szczególną

wymaga przecinania dróg przeznaczonych dla ruchu samochodowego.

Ze względu na trudną roślinność na terenie łąki, zalecany jest strój

zakrywającymi nogi. 

, że łąka leży w środku miasta, na trasie 

można trafić na zwierzątka, jak na zdjęciu obok. 

Jako nagroda pocieszenia zdarzają się również 

bażanty, te jednak uchwycić na zdjęciu jest znacznie 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE

ORGANIZATOR FESTYN

eren sklepu Decathlon Targówek, ul. Geodezyjna 76 Warszawa wraz z otoczeniem. 

K (kobiety), M (mężczyźni), 

, aktualność: kwiecień 2018, 

porośnięty trawą lub wyłożony kostką. 

nierówny i zarośnięty suchą roślinnością (nawłoć) 

zawodów znajdują się pojedynczo rosnące 

naturalne obiekty terenowe – górki, dołki, 

arking wokół sklepu będzie w normalnym użyciu 

szczególną ostrożność. Przebycie 

przecinania dróg przeznaczonych dla ruchu samochodowego. 

strój z długimi spodniami, 

DO ZOBACZENIA NA STARCIE 

ORGANIZATOR FESTYNU 


