
 

K l u b  I n O  S T O W A R Z Y S Z E  

zaprasza na 

XXIV Wiosenne Marsze na Orientację 

W i M n O  2 0 2 2  
 

Rajd w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO 

oraz LV Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza 

Zaproszenie 

Klub InO STOWARZYSZE niezwykle serdecznie zaprasza na XXIV Wiosenne Marsze na Orientację 

WiMnO 2022, które odbędą się w Lasach Legionowskich w sobotę, 14 maja (opcjonalnie również: 

niedziela, 15 maja) 2022 r. pod kierownictwem Dariusza Walczyny (O/PTTK Radzyń Podlaski) 

Baza Rajdu (terenowa): Legionowo, Gen. Bolesława Roi / Strużańska (52°23'48.4"N 20°57'35.5"E) 

Wygodny dojazd: 

komunikacją publiczną: 

• SKM: S3 odjazdy z Warszawa Zachodnia – peron 9, Wola, Młynów, Koło, Gdańska, Praga…) 

• Koleje Mazowieckie: R9 (odjazdy z Warszawa Zachodnia – peron 9, Wola, Młynów, Koło, 

Gdańska, Praga…),  RL (Warszawa Centralna, Wschodnia, Targówek, Toruńska) oraz pociągi 

regionalne do stacji PKP Legionowo i dojście pieszo (dojściówka) 

• Warszawski Transport Publiczny: 736 – z Żerań FSO (https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/) 

• własne inne środki transportu (rower – ścieżki rowerowe/terenowe) lub mieszane. 

Trasy / kategorie:  

• TP (trasa dla początkujących i dzieci) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-5 osobowe;  
2x3 pkt. do odznaki InO; 

• TU (trasa dla średniozaawansowanych) oraz kategoria TJ dla zespołów, których członkowie 

nie przekraczają 20 r.ż. – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-3 osobowe; 

2x3 pkt. do odznaki InO; trasa zaliczana do LV Konkursu TMWiM na trasie TU 

• TZ (trasa dla zaawansowanych) – 2 piesze etapy dzienne; zespoły 1-2 osobowe; 

2x3 pkt. do odznaki InO; trasa zaliczana do LV Konkursu TMWiM na trasie TZ; 

• „wejściówka” - dojściówka do startu z PKP Legionowo; 3 pkt do OInO 

• „wyjściówka” - zejściówka z mety do PKP Legionowo; 3 pkt do OInO 

• Trasa TRInO – trasa turystyczno-rekreacyjna (krajoznawcza); 3 pkt do OInO 

TEREN I MAPY: 

Teren leśny o urozmaiconej rzeźbie i z domieszkami zurbanizowanymi :) 

Mapy: różno- lub dwukolorowe, przekształcone mniej lub bardziej w zależności od kategorii. 

START: na wszystkich trasach od godz. 10:00. Zamknięcie startu o godz. 11:30! 

Istnieje możliwość startu w niedzielę po indywidualnym zgłoszeniu. 

WPISOWE I ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawierające wymagane dane będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego: 

https://forms.gle/XKfVoShyGYzaVK4M7 do 13 maja 2022 r. (piątek) do godz. 12:00. 

Wpisowe: płatne na starcie (gotówką lub Blikiem): 10 zł/osobę dla członków PTTK lub 12 zł/osobę 
dla pozostałych – na wszystkich trasach. 

https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy/linia/ZTM_WARSZAWA-S3/kierunek/LEGIONOWO%20PIASKI?d=now
https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy/linia/KM-R9/kierunek/Dzia%C5%82dowo?d=now
https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy/linia/KM-RL/kierunek/MODLIN?d=now
https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy/linia/ZTM_WARSZAWA-736/kierunek/0?d=now
https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/
https://forms.gle/XKfVoShyGYzaVK4M7


Zgłoszenia po terminie lub na starcie wzrastają o 2 zł i nie gwarantują pełnych świadczeń. 

Dodatkowe informacje pod telefonem: 605 962 218 (D. Walczyna), e-mail: dwalczyna[mapka]gmail.com 

PUNKTACJA: Na imprezie obowiązują zasady punktacji KInO ZG PTTK. 

ŚWIADCZENIA:  

• materiały startowe dla zespołu + kalorie & H2O :) 

• okolicznościowa naklejka; 

• możliwość weryfikacji Odznaki InO, „100 lat InO w Polsce”, Odznaki TRInO, Odznaki Lampion; 

• możliwość zakupu książeczek OInO. 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:  

• obuwie, odzież i sprzęt ochronny (szczególnie od owadów, robaków i wirusów i innych); 

• kompas lub busola, zegarek lub budzik; 

• przybory do pisania i ew. kreślenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• impreza odbędzie się przy udziale niezależnej pogody; 

• za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy organizator 

nie bierze odpowiedzialności; 

• ubezpieczenie ekip we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni 

od NNW); 

• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania KARTY TURYSTY, przepisów przeciwpożarowych, 

zasad klasyfikacji oraz zaleceń organizatora, do którego należy ostateczna interpretacja regulaminu. 

IMPREZA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ W PRZYPADKU ZAKAZU WSTĘPU DO LASU lub innych zakazów! 

Do zobaczenia na imprezie!  
Dariusz Walczyna - organizator 

Rys. Mapa poglądowa (https://goo.gl/maps/8sp3nfWmSP7WKZuz5; Plus Code: 9XW5+PW5 Legionowo) 

 

https://goo.gl/maps/8sp3nfWmSP7WKZuz5

