
KOMUNIKAT TECHNICZNY 

PODKUREK 2017 

 
 

 

 

DANE O ETAPACH: 

ETAP I : TZ  Per Beer Ad Astra            - dł. 4,5 km, limit – 120+30, 16 PK 

       TU/TJ  Kropki i kreski            - dł. 3,5 km, limit –  105+25, 18 PK 

       TM         „Patatajka + Kwiak”        - dł. 4,2 km, limit –- 120+30, 14 PK  

       TP/TD „LOP pod Pierzynę”           - dł. 3,4 km, limit C 100+40, 17 PK 

       TKR (TRInO)  Glinianka            - dł. 2,6 km, limit – brak , 23 PK 

ETAP II : TZ/TS    数数                                 - dł. 5.7 km, limit – 150+60, 19 PK 

         TU/TJ „Łańcuszkiem wzdłuż wydmy”- dł. 3,8 km, limit –110+40, 13 ,PK 

         TM       „Wszystkie rybki…”        - dł. 3,0 km, limit: 90+30, 13 PK 

ETAP III: TZ/TS „Nocny lot helikopterem”  - dł. 5,6 km, limit-150+40, 21 PK 

          TU/TJ „Nocny lot helikopterem”  - dł. 3,8 km, limit-110+30, 20 PK 

          TM    „Nad Świdrem”         - dł. 1,6 km, limit- 60+20, 15 PK 

TO - VIII Wieczorna Gra na Orientację     - dł. 1,5 km, limit- 40+15, 12 PK 

Pre-O – Open E,A   – 117 min.      Para – 130 min.,               15 PK 

Bieg na Orientację (scorelauf 60 min.)   - dł. ? km, limit 60 min., 20 PK, 54 pp 

 

UWAGI: 
1. Sekretariat oraz nocleg to duża sala z zapleczem sanitarnym Wiejskiego Domu 

Kultury w Woli Karczewskiej. W imieniu gospodarzy prosimy o zachowanie 

porządku w pomieszczeniach i szczególnej uwagi do porządku ze względu na 

zgromadzone tam sprzęty i ograniczoną powierzchnię obiektu. Ograniczone 

możliwości parkowania w pobliżu centrum rajdu – pętla autobusowa . 
2. Wyjazd na start etapu I i II TZ i TU  autokarem organizatora z centrum imprezy o godz. 

8.45 lub z parkingu przed kościołem w Gliniance o godz. 8.50. Start w terenie o godz. 

9.30. Zalecany podjazd własnymi samochodami osobowymi do Glinianki, gdzie 

będzie dojście z etapów dziennych na ognisko zlotowe połączone z wydawaniem 

posiłku od godz. 14.00, zwiedzanie Glinianki na trasie TRInO, udział w konkursie 

„Rzutu jajem” na odległość, zwiedzanie Izby Regionalnej itp. 
3. Wyjazd na start etapu I i II TM oraz TP/TD o godz. 9.45 z centrum imprezy w Woli 

Karczewskiej do Malcanowa (jeziorko przy pętli autobusowej) skąd nastąpi start o 

godz. 10. Zalecany podjazd własnymi samochodami osobowymi do Malcanowa 

skąd po zakończeniu etapów trzeba przejechać do Glinianki, gdzie przy ognisku 

zlotowym będzie wydawany posiłek od godz. 14.00 zwiedzanie Glinianki na trasie 

TRInO, udział w konkursie „Rzutu jajem” na odległość, zwiedzanie Izby 

Regionalnej itp. 
4. Start trasy TRInO - Glinianka od godz. 10.00 lub po zakończeniu etapów dziennych 

z Izby Regionalnej w Gliniance ul. Napoleońska 36 (lub w dowolnym czasie).  

5. Posiłek (na kartki) wydawany będzie przy ognisku zlotowym w Gliniance w godz. 

14.30 – 16.00.  



6. Konkurs „Rzutu jajem” na odległość rozpocznie się ok. godz. 14.30 na placu przed 

Izbą Regionalną w Gliniance. 

7. Weryfikacja odznak krajoznawczych: Odznaki Turystyki Pieszej, Odznak 

Krajoznawczych „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” (7 zł), , Odznaki Obwodnicy 

Turystycznej Warszawy (7 zł), potwierdzenie stemplem okolicznościowym rajdu od 

godz. 14.00 w Gliniance (Izba Regionalna), a od 18.00 w centrum rajdu oraz sprzedaż 
książeczek ino  i odznak wszystkich stopni ino, „25 lat InO z HKT „TREP” PTTK (5 

zł), odznak TRInO. 

8. Otwarte spotkanie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK o godz. 17.30 w Sali na I p. 

w centrum rajdu. 

9.  Start pierwszego zespołu na etap III w kat. TZ, TU i TM o godz. 19.00 z centrum rajdu 

w Woli Karczewskiej.  

10. VIII wieczorna gra na orientację od godz. 20.30 start z centrum rajdu (dla wszystkich 

chętnych). Testowanie elektronicznego systemu potwierdzania PK. 

11. Odpowiedzi w konkursach przyjmowane będą do godz. 20.00 w sobotę w 

sekretariacie rajdu. Prawidłowe odpowiedzi wezmą udział w losowaniu upominków 

wśród osób obecnych na zakończeniu. 

12. Po etapach nocnych ok. godz. 21.30 zapraszamy na „wspominki” rocznicowe z okazji 

40-lecia rajdu i powstania HKT „TREP” PTTK. 

13. Zakończenie rajdu w niedzielę o godz. 8.00 połączone z losowaniem upominków w 

konkursach. 

14. Udział w imprezach towarzyszących bno (Lipno) i pre-o (Malcanów) od godz. 10.00. 

Dojazd własnymi środkami transportu. Podsumowanie w terminie późniejszym. 

15. WEJŚCIE NA SALĘ NOCLEGOWĄ  TYLKO W MIĘKKIM OBUWIU. 
16. Wyniki stają się oficjalne w godzinę po ich wywieszeniu. 

17. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu. Przesuwamy czas z godz. 3.00 na 

2.00  

18. UPRASZA SIĘ O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCU NOCOWANIA I 

W TOALETACH. 

19. LICZYMY NA ŻYCZLIWOŚĆ DLA INNYCH I ICH WYSIŁKU. 

 

ORGANIZATORZY 

 

 
 


