
 

  R E G U L A M I N  

   XXXIII Rajd na Orientację 

10  x  SOLO 2020  
  

CEL                          : - uczczenie 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej z 1920” 
       - zdobywanie Jubileuszowej Odznaki „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” 
         (regulamin https://praga.warszawa.pttk/regulaminodznak.php) 
ORGANIZATOR      : HKT „TREP” PTTK, Oddział PTTK Warszawa Praga im.  Z. Glogera 
TERMIN                   : 20.06.2020 r. (sobota) 
MIEJSCE                 : Warszawa– Aleksandrów ul. Podkowy (łuk drogi)  

   52.176888, 21.252156 
FORMA                   : A/ TRASA DLA ZAAWANSOWANYCH TZ - start 
                                       indywidualny, 2 pkt na OInO 

B/ TRASA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (TU) –      start w 
     zespołach 1-2 osobowych, 2 pkt na OInO 

           : C/ TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (TP/TF) – start indywidualny 
       lub w zespołach rodzinnych 2-5 osobowych, 2 pkt na OInO 
   s/ trasa sportowa – dodatkowo w ramach tras „Trasy na Czasy 
       Zarazy” do samodzielnego wykorzystania p. www.tncz.pl  

START                    :  godz.10.00  - 12.00  
TEREN                    : leśny o zróżnicowanej przebieżności, miejscami wydmowy 
DOJAZD                  : autobusami  ZTM nr: 115 i 142 do pętli autobusowej i dalej ok. 1 

   km w kier. płn.-wsch., własnym środkiem transportu (sugerowany) 
WPISOWE               : 5 zł od osoby, 4 zł od członków PTTK. 
ŚWIADCZENIA       : mapa dla uczestnika, okolicznościowe naklejki, upominek-audiobook,  
      potwierdzenie pkt na OInO i „Jubileuszowej Odznaki Bitwy  
      Warszawskiej 1920 r.” (dzienniczek wycieczek), coś słodkiego itp. 
NAGRODY              : dyplomy i upominki za trzy pierwsze miejsca na trasie 
ZGŁOSZENIA         : poprzez formularz zgłoszeń na stronie  

https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/842   lub osobiście u  
 kierownika telefonicznie do 18.06.2020 r. godz. 14.00, 
 na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc i świadczeń 

INFORMACJE        : kierownik imprezy: Piotr Orlański tel. 793 823 758  
  lub e-mailem  yama02@wp.pl 

UWAGI : w ramach luzowania obostrzeń związanych z pandemią organizatorzy 
przygotowali tradycyjne trasy z pewnymi ograniczeniami. Start jest zlokalizowany w 
przestrzeni otwartej, wydłużony start interwałowy, tradycyjny sposób potwierdzania PK 
(kredka z lampionem) dlatego trzeba posiadać własną rękawiczkę, zachowanie dystansu 
społecznego, własne napoje itp. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : należy zapoznać się z zasadami udziału w rajdzie w czasie pandemii (p. 
załącznik), rajd 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 rajdzie obowiązuje punktacja 
KInO ZG PTTK, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY       ORGANIAZTORZY 
 

www.trepklub.waw.pl  
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