
XII Turystyczny Rajd na Orientację 
im. Macieja Ostrowskiego

JESIEŃ IDZIE 2007 
REGULAMIN IMPREZY 

Miejsce: Lasy Pomiechowskie „między rzeką a torem”

Termin: Niedziela , 18 listopada 2007 

Organizatorzy:  przyjaciele Maćka Ostrowskiego

Forma: Turystyczne marsze na orientację w kategoriach: 

• TP - dla początkujących i słabiej zaawansowanych, bez granicy wieku - zespoły 1-5 os.; 
2 etapy dzienne - 2 x 2 pkt do OInO 

• TJ - dla zaawansowanych juniorów ( ur. po 1987) - zespoły 1-2 os.; 2 etapy dzienne - 2 x 
2 pkt do OInO 

• TS - dla zaawansowanych seniorów (rok ur. do 1987) - zespoły 1-2 os.; 2 etapy dzienne - 
2 x 2 pkt do OInO 

• TF- trasa familijna, dla rodziców z dziećmi; 1 etap dzienny - 1 pkt do 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:)

Mapy: TS - modyfikowane, kolorowe lub czarno-białe; TP - pełne, czarno-białe 

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). 
Start zostanie zamknięty o godz. 11:20

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. Należy dojechać do stacji PKP 
Pomiechówek. Aby zdążyć na godz. 10:00 należy skorzystać z poniższej propozycji:

Uwaga zmiany w rozkładzie jazdy spowodowane remontem torów! (w nawiasie godzina 
wg zmienionego rozkładu jazdy PKP KM)

skąd odjazd dokąd przyjazd
Cena biletu 
normalnego

WarszawaGdańska 8:24 (8:46) Pomiechówek 9:31 (10:03) 8,90 zł

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 do Warszawy Gdańskiej:

Uwaga zmiany w rozkładzie jazdy spowodowane remontem torów!

skąd odjazd dokąd przyjazd
Cena biletu 
normalnego

Pomiechówek 14.40, 17.05, 
19.02, 21.10, 
22.08

WarszawaGdańska kursuje ok. 1.20h 8,90 zł

Zgłoszenia: przyjmowane pod nr tel. 512-392-663, poczta elektroniczna 
idziepoziemi[małpa]tlen.pl  do 15 listopada 2007 włącznie. Zgłoszenia po terminie i na starcie 
bez gwarancji otrzymania wszystkich materiałów i startu; dopłata 2 zł

Świadczenia: Mapa dla uczestnika (TS), zespołu (TP), protokół dla zespołu, niewielki 
poczęstunek między etapami (ciastko, kiełbaska, bułka, herbatka), niespodzianki, dla 
zwycięzców: dyplomy, bezpłatny start w XIII TRnO Jesień Idzie 2008. 

Wpisowe: (płatne na starcie) 
uwaga: ceny mogą ulec zmianie (w dół)

dla osób zgłoszonych do 15 XI 2007:

Członkowie PTTK * , 
uczestnicy Kursu OT w Kole PTTK nr 1 przy PW

........ 5 zł

pozostali uczestnicy ....... 7 zł

* za okazaniem legitymacji 

Z wpisowego na trasie TS zwolnieni są zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Jesień Idzie: 
Andrzej krochmal  i Zbigniew Sztajnykier

Na trasie TF opłata pobierana będzie jedynie od opiekunów. Dzieci biorą udział bezpłatnie.



Uwagi końcowe:

• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

• Uczestnicy powinni posiadać przynajmniej jedną sprawną latarkę na zespół. 

• Impreza może zostać odwołana w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do 
lasu przez Nadleśnictwo. Decyzja o odwołaniu imprezy podjęta zostanie w piątek 

(16 XI 2007) przed imprezą o godz. 2100 - jeśli w dniu tym zakaz będzie 
obowiązywał, lub w dniu wprowadzenia zakazu ( 17-18 XI 2007).

• Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków 
pogodowych i terenu, w którym odbywa się impreza.

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas imprezy 
wobec uczestników i osób trzecich.

• Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich dorośli opiekunowie lub 
rodzice.

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

• Uczestnicy niepełnoletni przed startem w imprezie są zobowiązani przedstawić 
pisemne pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w imprezie lub ustną 
zgodę pełnoletnich opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za ich start w 
imprezie. W pisemnym pozwoleniu musi znajdować się zdanie, że rodzice 
zapoznali się z niniejszym regulaminem.

• Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK

• Kategoria zostanie rozegrana, jeśli w terminie zgłoszone zostaną co najmniej 3 
drużyny i na start zgłosi się co najmniej jedna drużyna. W przypadku 
nierozgrywania danej kategorii osoby zgłoszone będą miały możliwość startu w 
innej kategorii.

• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

Strona internetowa imprezy

http://jedynka.om.pttk.pl/ino/Jesien_Idzie/

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Archiwum Jesień Idzie 

ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2007, Łukasz Skłodowski   idziepoziemi[małpa]tlen.pl     

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

http://jedynka.om.pttk.pl/
http://jesien-idzie.inet.waw.pl/archiwum.html
http://jedynka.om.pttk.pl/ino/Jesien_Idzie/

