KOMUNIKAT TECHNICZNY

ZAW-OR 2014
Otwock, 23.03.2014 r. (niedziela)
w 71 rocznicę Akcji pod Arsenałem

FORMA: klasyk, dzienny bieg indywidualny, zawody
B-RTZ,
runda
XX Zimowych Zawodów Kontrolnych
CENTRUM : Otwock Dom w Soplicowie ul. Myśliwska 2, ok. 1,8 km na płd.
od stacji kolejowej PKP Śródborów. Dojazd (sugerowany) ul. Hrabiego z Anielina
(przy linii wysokiego napięcia, poprawioną drogą).
PARAMETRY TRAS (sugerowany podział kategorii)
A – 3,47 km,
B – 5,26 km,
C – 7,53 km,
D – 9,03 km,

5 PK,
9 PK,
12 PK,
16 PK,

kat. K-12,14,60+
kat. K-16,21B,45+
kat. K-18,35,40
kat. K-20,21

M-12,65+
M-14,16,55+
M-21B,45,50
M-18,20,21,35,40

OPISY TRAS: Brak opisów (!).
MAPA: „ANIELIN ?”, 1 : 10 400 e = 2,5 m, aktualność: 2006,
autor: L. Trzpil, R. Drągowski
PK lampion z perforatorem bez kodu.
KARTY STARTOWE: papierowe – prosimy o ich zabezpieczenie w przypadku
opadów oraz o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich (!) rubryk.
START: od godz. 11.00 w Centrum (dobieg ok. 200 m), start będzie możliwy bo
zgłoszeniu gotowości do biegu (być może już od godz. 9.30 dla chętnych)
META: w tym samym miejscu co start, ciepły napój i coś słodkiego
ZAKOŃCZENIE: z wręczeniem dyplomów i upominków na następnej imprezie
„ANInO 2014”.
UWAGA ! W tym samym miejscu będą rozgrywane trasy w rowerowej jeździe
na orientację zaliczane są do Pucharu Warszawy i Mazowsza na trasie scorelaufu
(wg oddzielnego regulaminu, start od godz. 11.00) oraz Otwocki Bieg Górski (start
o godz. 10.30). Istnieje możliwość pogodzenia startów w kilku imprezach
po uzgodnieniu z organizatorami.
W ramach dojścia do bazy – w Domu Dziecka w Soplicowie, proponujemy trasę
na orientację ze stacji PKP w Śródborowie do bazy (1 pkt na OInO). To tylko 1,8 km.
Trasa w załączniku. Każdy startuje sobie sam, ale kartę należy oddać na mecie.
UDANEGO STARTU – O R G A N I Z A T O R Z Y

XXXVII RAJD NA ORIENTACJĘ

„ZAW-OR 2014”
ETAP „0”
Dojściówka „Wśród borów”
START - wsch. koniec peronu stacji
kolejowej w Śródborowie
PK 1- podaj liczbę ze znaku drogowego
PK 2 - podaj numer posesji Dworku Mila
PK 3 - podaj sumę liczb z Pomnika
Pilotów
PK 4 - podaj pierwszą literę właściciela
Dworku
PK 5 - podaj liczbę rocznicy Powstania
Warszawskiego
META - Dom w Soplicowie przy ulicy
Myśliwskiej 2 (strona płd.)
Zad. 1 - Podaj ilość szlaków
turystycznych występujących na trasie
Zad. 2 - Podaj liczbę słupów na ul.
Bernardyńskiej na płd. od PK 5 do
najbliższego skrzyżowania ulic
Długość – 1,8 km
Limit – brak
Ilość PK – 5
Skala ok. 1:10 000
Oprac. : Andrzej Krochmal PInO 157

