ORGANIZATOR: Mokotowski Klub Turystyczno - Krajoznawczy im. K.Krahelskiej
Stołecznego Oddziału PTTK im. A. Janowskiego

MOKOTOWSKI KLUB
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
im. K. Krahelskiej
Stołecznego Oddziału PTTK im. A. Janowskiego

TERMIN: 20 marzec 2011 r. (niedziela). Start godz.11.00 (może być masowy).
MIEJSCE: Las płożony między Zielonką a Ząbkami ~ l ,5km od stacji kolejowej Zielonka
(w okolicach zbiegu ulic Piłsudskiego i Wiejskiej) – lokalizacja na mapce jn.
FORMA: Turystyczne dzienne marsze na orientację:
Kat. TS: zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt. InO,
Kat. TJ: (urodzeni w latach 1994-96 ): zespoły 1-2 osobowe, 2 pkt. InO,
Kat. TP: zespoły 1-5 osobowe l pkt. InO.
MAPA: Pełna na trasie TP. Czarno-biała, nietypowa. Trasy TS i TJ.
ZGŁOSZENIA: Przyjmowane na starcie przed imprezą.
WPISOWE: W wysokości 3,0 zł. od osoby pobierane na starcie.

XX RAJD NA ORIENTACJĘ
„Marcowe Idy-2011"
REGULAMIN

ŚWIADCZENIA: Mapa dla uczestnika, protokół z imprezy dla zespołu oraz na stronie MKInO ,
dyplomy dla 3 pierwszych zespołów na każdej trasie, pamiątkowa naklejka
dla uczestnika, potwierdzenie punktów do InO i OTP, słodkie co nie co.
DOJAZD: • Dojazd PKP do ze stacji Warszawa Wileńska o godz. 10.08; dojście
ul. Kolejową do Piłsudskiego, na rondzie w lewo (~ l,5km)
• Autobusy komunikacki lokalnej:
„J" DC „Junior" godz. 10.00 - wysiąść przy ul. Oś. Żabia dojście
do ul. Piłsudskiego dalej w lewo do Wiejskiej ~ 1,0 km .
• Ewentualnie dojście ok.3km na ±E od zbiegu trasy AK i ul. Radzymińskiej
w Markach (CH Marki, dojazd 112 i 190 ) – ul. Wolności, Narutowicza,
Szpitalną, Drewnicką (brzegiem lasu i obok cmentarza) i Wiejską.
WYPOSAŻENIE: Kompas, przybory do kreślenia (może się przydadzą), ubiór dostosowany
do pory roku i charakteru imprezy. Odrobina dobrego humoru.

XLIV KONKURS O TYTUŁ MISTRZA WARSZAWY
I MAZOWSZA W TURYSTYCZNYCH MARSZACH
NA ORIENTACJĘ

UWAGI KOŃCOWE: Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

Impreza nie odbędzie się tylko w przypadku obowiązywania zakaża wstępu
do lasu.
DO ZOBACZENIA NA STARCIE I MECIE!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zielonka 20 marzec 2011 r.

