
Kusaki 2022 
 

REGULAMIN 

TERMIN I MIEJSCE 

Część I: 24 lutego 2022 r. (Tłusty Czwartek), Warszawa – Grochów 

Część II: 1 marca 2022 r. (ostatkowy wtorek), Warszawa – Grochów 

ORGANIZATOR 

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE przy OM PTTK w Warszawie: stowarzysze.om.pttk.pl 

Kierownik: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) 

FORMA, ETAPY, TRASY: (klasyfikacja łączna z obu części) 

TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH (TZ):  
• Część I: 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. na OInO, 
• Część II: 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-3 os., 2 pkt. na OInO. 

TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP):  
• Część I: 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-5 os., 2 pkt. na OInO, 
• Część II: 1 etap wieczorny – start w zespołach 1-5 os., 2 pkt. na OInO. 

MAPA: kolorowa, na trasie TP pełna mapa, TZ - mapa przekształcona, nie w pełni pełna ;) 

START: czynny w godz. 17:50-19:00. 
Start części I: Park Polińskiego (przy ul. Szaserów), meta w innym miejscu (oddalona o ok. 1 km) 

Start części II: w miejscu mety części I. 

TEREN: miejsko-parkowy, o zmiennej przebieżności  

DOJAZD 

• Komunikacja miejska (autobusy: 102, 188, 202, 523 lub tramwaj + pieszo) 

• transport własny  

WPISOWE 

5 PLN (za każdą część) od osoby - płatne na starcie (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty) 

Zgłoszenie na starcie powoduje podwyższenie wpisowego o 2 PLN. 

ŚWIADCZENIA: mapa dla uczestnika, okolicznościowa naklejka, potwierdzenie punktów na OInO, 

ostatkowy poczęstunek na mecie - na każdej części. 

ZGŁOSZENIA: poprzez formularz zgłoszeń na stronie http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race, 

osobiście u organizatora, telefonicznie  

do 23.02.2022 r. (środa) godz. 18:59 (cz. I) lub 28.02.2021 r. (poniedziałek) godz. 18:59 (cz. II). 

INFORMACJE: pod adresem mailowym szmytbarbara@gmail.com lub telefonicznie:  

501 160 903, bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl   

ZALECANE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni  

do warunków pogodowych, kompas, przybory do kreślenia i pisania, latarka. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę, za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada, członkowie PTTK objęci będą ubezpieczeniem od NNW członków 
Towarzystwa, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Zawody są realizowane non-profit.  
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. 

https://stowarzysze.om.pttk.pl/
https://www.google.com/maps/place/Park+Poli%C5%84skiego+J./@52.249121,21.0891555,297m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xed7e68fc6fcd8c15!2sPark+Poli%C5%84skiego+J.!8m2!3d52.2485846!4d21.0899262!3m4!1s0x471ecdc1a380994d:0xed7e68fc6fcd8c15!8m2!3d52.2485846!4d21.0899262
http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/race

