
Żółwik
Rajd na Orientację

w ramach VIII Ogólnopolskiego

 Tygodnia Turystycznych InO 

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE: 

22 maja 2022 r. (niedziela), Żółwin

ORGANIZATOR:

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

Ursynowski Klub Turystyki Rowerowej Vagabundus: http://vagabundus.na7.pl

Kierownik: Paweł Rozwadowski (PInO nr leg. 699)

FORMA, ETAPY, TRASY:

• TP (trasa dla początkujących) – 1 pieszy etap dzienny; zespoły 1-5 osobowe; 3pkt. do odznaki InO

• TU (trasa dla średniozaawansowanych) – 1 pieszy etap dzienny; zespoły 1-3 osobowe; 3pkt. do 

odznaki InO; trasa zaliczana do LV Konkursu TMWiM w kategorii TU

• TZ (trasa dla zaawansowanych) – 1 pieszy etap dzienny; zespoły 1-2 osobowe; 3pkt. do odznaki 

InO; trasa zaliczana do LV Konkursu TMWiM na w kategorii TZ

• TR (trasa rowerowa) – 1 etap dzienny, rowerowy; zespoły 1-5 osobowe; 3pkt. do odznaki InO; 

10pkt do odznaki KOT

• Dojściówka - do startu z przystanku WKD Podkowa Leśna Główna; 3pkt do OInO

MAPY: kolorowe i/lub czarno-białe, przekształcone w zależności od kategorii

START: czynny od godz. 10:00, zamknięcie startu: godz. 12:00; 

Start będzie zlokalizowany w wiatach na parkingu przy boisku Orlik2012 w Żółwinie, ul Szkolna 56

Mapa Targeo: https://mapa.targeo.pl/Zolwik,23,20.7239796,52.0973767 

TEREN: leśny o zmiennej przebieżności 

DOJAZD: 

• WKD, przystanek Podkowa Leśna Główna. dalej pieszo 3km

• transport własny, rower, samochód. 

  WPISOWE: płatne na starcie: 6 zł, dla członków PTTK 5zł.

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

(możliwość zakupu na imprezie książeczki OInO), woda i słodki poczęstunek na mecie. 

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

osobiście u organizatora, telefonicznie do 20.05.2022r. (piątek) godz. 22:00 albo na starcie (zgłoszenie

na starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń i powoduje podwyższenie wpisowego o 2 zł).

INFORMACJE:

pod adresem mailowym pawrozik@gmail.com lub telefonicznie: 602 77 50 11, 

Bieżące informacje w witrynach internetowych Klubów: stowarzysze.om.pttk.pl,  

vagabundus.na7.pl



WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: przede wszystkim dobry humor, ubiór odpowiedni do warunków 

pogodowych, kompas, latarka, przybory do kreślenia i pisania. Rower i kask rowerowy w kategorii 

TR).

REFERAT WERYFIKACYJNY: 

Na imprezie będzie możliwość weryfikacji Odznaki Imprez na Orientację (w stopniach od 

popularnego do małego złotego), Odznaki Lampion oraz Odznaki TRInO – z możliwością zakupu 

blach. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Impreza odbędzie 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. Na imprezie planuje wprowadzić

się odstępstwa od przepisów Regulaminów Turystycznych InO, informacje będą dostępne na mapie.


