
XII Turystyczny Rajd na Orientację 
im. Macieja Ostrowskiego

JESIEŃ IDZIE 2007 
REGULAMIN IMPREZY / wyciąg / 

Miejsce: Lasy Pomiechowskie „między rzeką a torem”
Termin: Niedziela , 18 listopada 2007 
Organizatorzy:  przyjaciele Maćka Ostrowskiego

Forma: 
TP (2 etapy x 2 pkt OInO), 
TS (2 etapy x 2 pkt OInO), 
TF (1 etap x 1 pkt OInO)

Klasyfikacje  w  kategoriach  TJ  i  TS  są  zaliczane  do 
klasyfikacji Konkursu TMWiM 

Teren: urozmaicony  jak  tylko  można  na  Mazowszu! 
Uczestnicy  tras  TS/TJ  powinni  przygotować  się  na 
pokonywanie  wysokich  skarp  oraz  gęstych  zarośli. 
Pozostałe trasy będą miały charakter bardziej spacerowy 
niż wyczynowy:)

Start:  Parking  leśny  w  odległości  około  2-3  km  na 
północny  wschód  od  Pomiechówka  o  godz.  9:30  . 
Dojście  od  Stacji  PKP  Pomiechówek  niebieskim 
szlakiem turystycznym lub  wzdłuż  drogi  asfaltowej  na 
Goławice (droga będzie oznaczona wstążkami).

Ramowy program imprezy: 
10:00 – część oficjalna: powitanie uczestników i 
rozpoczęcie imprezy
10:30 – start uczestników na I etap
12:00 - 14:00 - praca mety I etapu, drożdżówka + 
herbata/kawa 
12:10 - 14:00 - start uczestników na II-gi etap
14:00 - 18:00 - praca mety etapu II

Dojazd:  pociągami PKP KM z Warszawy Gdańskiej, 
środkami własnymi (na miejscu startu / mety znajduje się 
parking)

Zgłoszenia:  przyjmowane  pod  nr  tel.  512-392-663, 
poczta  elektroniczna  idziepoziemi@tlen.pl  
do 15 listopada 2007 włącznie. Zgłoszenia po terminie i 
na  starcie  bez  gwarancji  otrzymania  wszystkich 
materiałów i startu; dopłata 2 zł
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Dojazd :  pociągami PKP KM z Warszawy Gdańskiej. 
Należy dojechać do stacji PKP Pomiechówek. Aby zdążyć na 
godz. 10:00 należy skorzystać z poniższej propozycji:

Wwa Gdańska 8:24 – Pomiechówek 9:31 (8,90 zł normalny)

Dojazd  dla  uczestników  zmotoryzowanych:  Dojechać  do  
Pomiechówka.  Jadąc  od  strony  Nowego  Dworu 
Mazowieckiego  po  przejechaniu  mostu  na  rzece  Wkrze  i  
minięciu  po  lewej  stronie  zajazdu  „Magnolia”  skręcić  w  
mniejszą  asfaltową drogę  w las  (w  lewo,  na  Goławice).  Po 
przejechaniu około 1,5 km na rozwidleniu skręcić  w węższą  
drogę  w  lewo (również  asfalt)  i  dalej  prosto  około  0,5  km.  
Parking  będzie  po  lewej  stronie. 

Powrót: pociągami PKP KM z Pomiechówka: godziny 
odjazdu : 12:25, 13:32, 14:54, 16:25, 17:30, 18:19, 20:23, 
21:46 

Świadczenia: Mapa dla uczestnika (TS), zespołu (TP), 
protokół  dla  zespołu,  niewielki  poczęstunek  między 
etapami,  niespodzianki,  dla  zwycięzców:  dyplomy, 
bezpłatny start w XII TRnO Jesień Idzie 2007. 

Wpisowe: (płatne na starcie)

5 zł (PTTK), 7 zł (pozostali)
ceny mogą ulec zmianie (w dół)

Strona internetowa imprezy
http://jedynka.om.pttk.pl/ino/Jesien_Idzie/

Serdecznie zapraszamy  Organizatorzy

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej  
http://jedynka.om.pttk.pl 

/ pełny i aktualny regulamin impezy znajduje się 
na stronie internetowej podanej wyżej /
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