
 

 

 
WIELKANOCNE BIEGI NA ORIENTACJĘ GAMBIT 2022 -  REGULAMIN 

 
TERMIN 18 kwiecień 2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny) 

FORMA skrócony klasyk, dzienne, indywidualne B-RTZ 

TRASY  OPEN_A długość 2500 m, 8 PK  

 OPEN_B długość 4500 m, 14PK  

 OPEN_C długość 6500 m, 16 PK 

CENTRUM polanka przy ul. Granicznej  81C Józefów k/Otwocka, klimatyzowane 
naturalnie 52°08'31.2"N 21°11'44.6"E 

START od godz. 10.45 (indywidualny z puszki po zgłoszeniu gotowości) 

MAPA Nowa  mapa „Michalin”, skala 1 : 10 000, e = 2,5 m aktualność  
grudzień 2018 – częściowo aktualizowana 2022  

DOJAZD PKP/SKM do stacji Józefów Michalin i dojście ulicą Graniczną 2,3 
km, lub komunikacją MZK linia 702 przystanek ks. Malinowskiego 01 i 
dojście ulicą Nadwiślańską 750 m. 

WPISOWE Osoby dorosłe (K/M 21 i powyżej) - 15 zł, młodzież i dzieci - 10 zł – 
wypożyczenie chipa SPORTident – 5 zł. 

SEKRETARIAT czynny w dn. 18.04.2020 r. w centrum imprezy w godz. 10.30 – 12.00 

ŚWIADCZENIA Na mecie napój regeneracyjny i coś słodkiego, okolicznościowa 
naklejka oraz świąteczna niespodzianka. 

ORGANIZATOR HKT „TREP” PTTK, ul. Al. Stanów Zjednoczenia 24, 03-964 
Warszawa 

ZGŁOSZENIA do dn. 15.04.2022 r. do godz. 14.00 przyjmowane będą przez 
formularz zgłoszeniowy na stronie http://orienteering.waw.pl.  
Po terminie lub na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc (map). 

INFORMACJE u kierownika imprezy: Piotra Wieczorka - tel. 607 28 56 28, 
piotr.wieczorek@interia.pl 

UWAGI KOŃCOWE  dla zgłoszonych w terminie mapy będą drukowane, natomiast  
dla zgłoszonych po terminie mapy w miarę wolnych wakatów  
– 5 rezerwowych map na każdej trasie  

 potwierdzanie PK za pomocą systemu SPORTident w trybie 
bezdotykowym, 

 opis punktów kontrolnych drukowany na mapie, 

 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 

 po terminie zgłoszeń wpisowe wzrasta o 5 zł i nie gwarantuje 
pełnych świadczeń, 

 o 13:30 zaczynamy zbieranie punktów kontrolnych w lesie 
 

Impreza odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych. 

Prosimy o ich przestrzeganie. 

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE – ORGANIZATORZY 

http://www.trepklub.waw.pl 
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