5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
WRAŻENIE OGÓLNE

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

14
15
16

20

4

AnInO
PODKUREK
DyMnO
Noworoczno-Bąbelkowe MnO
Lilijka 160
InO u Piotra
Puszcza Biała
WiMnO
Zielone Szaleństwo
Zima na Pradze
ORIENT
Zimowe Tropy
Jesień Idzie
Cieniasy
ZAW-OR
10 × SOLO
Serce z Lampionem
Jesienne Piaseczyńskie MnO
Mok-InO
Marcowe Idy

8,40
8,00

OPRAWA

Noworoczno-Bąbelkowe MnO
Puszcza Biała
WiMnO
PODKUREK
ORIENT
InO u Piotra
AnInO
Serce z Lampionem
Lilijka 160
DyMnO
Cieniasy
Zimowe Tropy
Jesień Idzie
10 × SOLO
Zielone Szaleństwo
ZAW-OR
Zima na Pradze
Jesienne Piaseczyńskie MnO
Mok-InO
Marcowe Idy

7,90
7,69
7,38
7,25
7,17
7,11
7,00
6,80
6,75
6,67
6,25
6,00
5,63
5,50
5,13
4,83
3,88
3,80
3,67
3,60
3,40
3,38
3,33
3,25
3,13
3,00

2,60
2,57
2,50

2,16

1
2
3
4
5
6
8

12
13
14
15
16
18
19
20
IMPREZA ROKU

TRASY

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PODKUREK
Lilijka 160
AnInO
DyMnO
Jesień Idzie
Zima na Pradze
InO u Piotra
ORIENT
Puszcza Biała
Zielone Szaleństwo
Jesienne Piaseczyńskie MnO
Noworoczno-Bąbelkowe MnO
WiMnO
ZAW-OR
10 × SOLO
Zimowe Tropy
Cieniasy
Marcowe Idy
Mok-InO
Serce z Lampionem
PODKUREK (5 sędziów)
AnInO (8)
Noworoczno-Bąbelkowe MnO (5)
DyMnO (3)
InO u Piotra (8)
Puszcza Biała (3)
Lilijka 160 (5)
Jesień Idzie (2)
WiMnO (4)
ORIENT (10)
Zielone Szaleństwo (4)
Zimowe Tropy (5)
Zima na Pradze (8)
Cieniasy (5)
10 × SOLO (6)
Serce z Lampionem (4)
ZAW-OR (7)
Jesienne Piaseczyńskie MnO (2)
Mok-InO (8)
Marcowe Idy (6)

5,40
5,00
4,88
4,67
4,50
4,38
4,00

3,80
3,75
3,71
3,66
3,40
3,33
3,13
2,74
17,20
16,13
15,80
15,44
15,44
15,33
15,17
14,25
13,90
13,25
13,20
13,13
13,00
12,83
12,50
12,29
12,00
11,25
10,00
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ZŁOTY LAMPION

Plebiscyt „Impreza Roku” 2009 objął 20 imprez — tyle zostało ocenionych przez przynajmniej 2 sędziów. Tabele na sąsiedniej stronie przedstawiają
klasyfikację kolejno: za trasy, za oprawę
Budowniczy
1
2

4
5

8
9
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Piotr Janowski
Leszek Herman-Iżycki
Marcin Kułak
Piotr Janowski
Tymon Skadorwa
Dariusz Walczyna
Piotr Buciak
Wojciech Drozda
Wojciech Drozda
Leszek Herman-Iżycki
Andrzej Kędziorek
Dariusz Walczyna
Piotr Janowski
Paweł Marciniak
Janusz i Jakub Ceglińscy
Andrzej Kędziorek
Piotr Orlański
Marcin Kułak
Tomasz Słupczyński
Wojciech Drozda
Andrzej Krochmal
Piotr Janowski
Tymon Skadorwa
Krzysztof Stańczyk
Krzysztof Stańczyk

imprezy, za wrażenie ogólne oraz ocenę
łączną.
Tabela poniżej zawiera oceny w plebiscycie „Złoty Lampion” 2009 na najlepszą
trasę ubiegłego roku.

Trasa

Impreza

Czerwone i czarne
Widok Warszawy od strony
Pragi
Wykopaliska
Proste jak ...
Bez jaj
Koszerny Skorpion
Partyzanci
Lasek nie dla Leszka
Jerzyki
Żeberka z kartofelkami II

PODKUREK
Noworoczno-Bąbelkowe MnO

Kreskowy układ Anki
To, co najlepsze
Śladami podróżnika

Podróż przez dżunglę
Sudoku
Powstanie Warszawskie

Pamięciówka
Paski

Lilijka 160
InO u Piotra
Puszcza Biała
WiMnO
Jesień Idzie
ORIENT
PODKUREK
PODKUREK
AnInO
Serce z Lampionem
InO u Piotra
Lilijka 160
Cieniasy
Zimowe Tropy
10 × SOLO
Lilijka 160
Zielone Szaleństwo
ZAW-OR
Zima na Pradze
Jesienne Piaseczyńskie MnO
Jesień Idzie
Mok-InO
Marcowe Idy

8,60
8,40

8,13
8,00
8,00
8,00
7,90
7,60
7,38
7,25
7,25
7,00
7,00
6,80
6,67
6,25
6,25
6,00
5,63
5,50
5,50
5,13
4,83

... I KOMENTARZACH SĘDZIÓW
Noworoczno-Bąbelkowe MnO ● Wszystko
dobrze prócz zimnego wiatru ● Niektóre PK
niejasne i trudne ● Bardzo ciekawa koncepcja,
oryginalny pomysł, a i dość trudne zadanie (chyZIMA
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ba trochę za trudne). I, co najważniejsze, zadanie
praktycznie równie trudne dla wyćwiczonych
uczestników InO, jak i osób początkujących. Jedynie to z tą trudnością … było można wymarz5

nąć na zimnym wietrze, może warto spodziewaną aurę brać pod uwagę przy budowaniu trasy
● Doskonała lekcja historii Warszawy z zabawą
(grą) miejską. Zabrakło przyrody z wyjątkiem
startu, skąd piękny widok na miasto.
ORIENT ● W małym lasku dużo biegania ●
PK niejednoznaczne do oceny szczególnie na
początku ● Dobrze zorganizowane, sprawdzony
pomysł na trasę. Jedyny chyba minus trasy: precyzyjna lokalizacja punktów (te skrajne) przy monotonnej rzeźbie nastręczała uczestnikom problemy, a nie dała dużo satysfakcji z ich szukania ●
Maleńki lasek, ale impreza się w nim zmieściła
● Trasa przyjemna, pomimo prawie pełnej mapy
zachowany pewien poziom trudności.
Zima na Pradze ● Wspaniała zabawa na świeżym powietrzu ● Jak zwykle dobrze zorganizowane, trasa również niezła (co nie takie proste
na tym samym co roku terenie) ● 11 osób zajęło
pierwsze miejsce!!! Może czas zmienić koncepcje trasy? Spacer po parku jak zwykle przyjemny
● Ciekawy pomysł z naniesieniem starej mapy,
impreza w sam raz na weekendowy spacer.
Zimowe Tropy ● Zbyt łatwo, słaba jakość mapy.
Marcowe Idy ● Niestety ciągle podobne koncepcje trasy ● Jeden punkt źle wystawiony,
a mapa to marnej jakości kserokopia ● Jak zwykle oprawa sumienna i ofiarna (obsługa sekretariatu, pomoc). Trasa wg sprawdzonego pomysłu, boli trochę konieczność rozwiązywania
w bezruchu. Nieprecyzyjna lokalizacja pojedynczych punktów. Dodatkowo mile jest odczuć
zbudowanie przez organizatora trasy na leśnych
terenach, które już niedługo będą przecięte przez
autostradę ● Koszmarne jeżyny! Teren bardzo
nieprzyjazny dla InO. Słaba jakość map obniża
ogólną ocenę ● Mapa bardzo nieczytelna, po raz
kolejny brak wysiłku ze strony organizatora.
Rajd Arsenał „Orientuj się” ● Ciekawy materiał kartograficzny, jednak trasa nierealna do pokonania w zakładanym czasie.
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ZAW-OR ● PK M dla wielu zespołów trudny
do znalezienia ● InO w zatłoczonym miejskim
centrum w niedzielne przedpołudnie? Niewypał
(nomen omen) ● Oryginalna, pomysłowa i nietypowa trasa. Ciekawe dobrze dobrane połączenie trasy miejskiej z „leśną”.
Lilijka 160 ● Zróżnicowane etapy. Im dalej, tym
ciekawiej. Impreza rozwija się ● Na etapie II brak
wariantu ratunkowego — większość zespołów
miała kłopoty ze znalezieniem mety ● Oprawa
jak co roku sumienna, pracowicie przygotowane. Dodatkowo budzi podziw zorganizowanie
„narady InO”, szkoleń dla początkujących w InO
itd. Etap III: ciekawy pomysł i dobrze zbudowana nocna trasa.
AnInO ● Tradycja to rzecz święta. Tak trzymać!
● Impreza organizacyjnie dopięta na ostatni
guzik. PK na białej plamie trudne do dokładnej
lokalizacji ● Świetny pomysł ruszyć się od stołu,
przy tym ciekawie i z pomysłem poprowadzona
trasa; nie spodziewałem się, że w okolicach Falenicy jest tyle cmentarzy. Duży plus ● Spacerowa,
ale ambitna trasa. Wielokrotność punktów dawała pole do popisu ludziom z wyobraźnią.
Puszcza Biała ● Kontrowersyjny ostatni PK
przy mecie. Tylko 1 zespół go znalazł, przykryty
trawą, niewidoczny z drogi ● Miejsce — super,
wioska „na końcu świata”, trasa ciekawie poprowadzona „polami, polami, po miedzach, po
miedzach”. Mapa (TS) inspirująca matematycznie — interesujące odwzorowanie płaszczyzny.
I choć organizatorzy nie mieli wpływu na pogodę — ostatecznie również działała na ich korzyść.
DyMnO ● Bardzo nieliczne PK. PK postawione
w miejscach, gdzie mapa nie odpowiada rzeczywistości. Zastrzeżenia do sędziowania i klasyfikacji końcowej, odbiegającej od innych imprez.
WiMnO (I etap Kolno) ● Trasa z pomysłem,
jeden punkt nieopisany (trasa TP), ale to mały
minus do dużego pozytywnego wrażenia. Plus za
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miejsce z pomysłem (coś innego niż Mazowiecki
PK) ● Ogólnie miłe wrażenia z imprezy. Punkty
pomysłowo postawione, jak na taki teren, dość
ciekawa koncepcja ● Trasa jak zwykle z pomysłem, dobra oprawa zawodów.
KolnO ● Oby więcej takich tras rowerowych po
mało znanych terenach.
Zielone Szaleństwo ● Niby wszystko jak trzeba,
miejsce dobre, ładny las, organizacja bez zarzutów, ale — brakuje tego jakiegoś „błysku”, który
sprawia, że o imprezie potem się opowiada dzieciom i wnukom przez dłuuugie lata …
10 × SOLO ● Jeden punkt zupełnie gdzie indziej niż powinien, szukający stracili kilkanaście
minut na poszukiwaniach, a szkoda, bo mapa
była ciekawa ● Pomysł ze starą mapą interesujący, jednak kiepskie wykonanie — nieczytelność
starej mapy, trasa idealna dla podkładowców.
Dobra oprawa zawodów.
Noc Świętojańska 2009 ● Dwie zróżnicowane
trasy: i przyjemność spaceru z mapą po lesie,
i poznanie omijanego zwykle miasteczka na Mazowszu w ramach trasy krajoznawczej. Bardzo
dobre połączenie. Bardzo sympatyczna impreza.
Wakacyjne Serce z Lampionem ● Spokojna trasa ● Oryginalny pomysł, niestety źle objaśniony
na starcie przez organizatora ● Duża dowolność
w pokonywaniu trasy rozrzuciła uczestników po
lesie. Trochę deszcz zepsuł zabawę.
Piaseczyńskie Jesienne Marsze na Orientację
● Bardzo fajna popularyzacyjna impreza z trasą
konną, co jest ewenementem.
Cieniasy ● Impreza z ostatniej chwili; trochę to
rzutowało na jej przebieg ● Dobry pomysł, PK 2
i PK 4 na krawędzi mapy, trudne do dokładnej
lokalizacji.
PODKUREK ● Bezdyskusyjnie najlepsza impreza, w jakiej dane mi było dotąd brać udział ●
Bardzo dobra impreza. Zawaliła pogoda ● Organizacyjnie bez zarzutu. Etap II przedobrzony, źle
ZIMA
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objaśniony, zbyt trudny i ze względu na pogodę
duże kłopoty nawet dotyczące najlepszych.
WrInO ● Szkoda, że nie ma protokołu i wyników.
Jesień Idzie ● Etap I — fajna koncepcja, lecz trasa trudna do płynnego przejścia. Miła atmosfera
● Ciekawe i wymagające trasy (TS), sprawna organizacja, gadżety dla uczestników, dobra godzina startu i długość tras.
InO u Piotra ● Odświeżona koncepcja, ale zjadliwa, choć okraszona jeżynami ● Niektóre PK
źle postawione. Zbyt krótki limit, za dużo PK do
podbicia ● Jak to u Piotra — profesjonalnie, poziom map jak na PP, niespodzianki i zagwozdki
były, oby wszystkie imprezy na Mazowszu były
takie ● Bardzo miłe wrażenie. Etap II (TS1):
bardzo ciekawa, chyba nowa koncepcja. Niełatwa, a jednak bardzo zgodna z ideą TS dla TP
śp. Maćka Ostrowskiego, co jest bardzo ważne
(ekipy uczestników TP świetnie sobie dawały
radę i niełatwo było z nimi konkurować!). Etap
III (TS2): koncepcja autorska, choć już nienowa. Aczkolwiek kiedy jak kiedy, ale tym razem
„puszczenie” uczestników praktycznie tą samą
trasą nie było najmilsze — gdzie tu krajoznawczość itp. satysfakcja? ☺ Oprawa bdb i jak zwykle miła i sumienna.
Mok-InO ● Niestety powtarzająca się koncepcja i źle ustawione PK ● Ruch na powietrzu każdemu dobrze robi ● Niedokładnie postawione
niektóre PK ● Koncepcja i realizacja mapy identyczne, jak na Marcowych Idach. Miejsce zawodów prawie też. Ponownie nie udało się rozstawić wszystkich punktów jak trzeba. Oceniam na
tylko po jednym punkcie wyłącznie z szacunku
dla wysiłku organizatora, który zapewnił uczestnikom miłe 2 godziny w lesie ● Również oprawa
sumienna i ofiarna (obsługa sekretariatu, pomoc,
atmosfera). ● Wreszcie bardziej czytelna mapa,
ale zostały powielone stare pomysły — nic nowego. Poprawa w oprawie zawodów.
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