
 

 

 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

L Barbórkowych i L Nocnych Marszów na Orientację 

I. Baza i parking 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach, ul. Rogera 2  
GPS - 50°11'32.2"N 18°26'56.6"E 
W pobliżu budynku szkoły znajduje się kilka ogólnodostępnych parkingów, oprócz tego 
postaramy się, by był możliwy wjazd na szkolne podwórko (poszukujcie lampionów – 
„dobaźców”). 
 

II. Etapy 

 

L Barbórkowe Marsze na Orientację – etap dzienny 1 (1) 

TP (TW65, TD) Szymon Rojek (460) TP Masters 120’ + 30’ ~4,3 km 12 PK 

TT (TM) Szymon Rojek (460) Gem, set, mecz 130’ + 30’ ~4,8 km 13 PK 

TU (TJ, TW50) Zbigniew Socha (129/20) Hubertus 170’ + 45’ ~5 km 19 PK 

TZ Zbigniew Socha (129/20) Hubertus 180’ + 45’  ~5 km 19 PK 

 

L Nocne Marsze na Orientację – etap nocny 1 (2) 

TP (TW65, TD) Andrzej Wysocki (23/3) Nocne uroki międzytorza 66’ + 20’ 1,75 km 9 PK 

TT (TM) Andrzej Wysocki (23/3) Nocna służba toromistrza Ambrożego 86’ + 25’ 2,2 km 15 PK 

TU (TJ, TW50) Sebastian Janas (398) Duch Szefowej 140’ + 35’ 4,5 km 13 PK 

TZ Sebastian Janas (398) Duch Szefowej 140’ + 35’  5 km 13 PK 

 

L Nocne Marsze na Orientację – etap nocny 2 (3) 

TP (TW65, TD) Agnieszka Ćmiel (713) Motylem jestem 90’ + 25’  2,5 km 9 PK 

TT (TM) Adam Gruca (692) Wąskim torem w piękny rejs… 135’ + 35’ 3,8 km 10+3 PK 

TU (TJ, TW50) Adam Gruca (692) Wykolejona kolejka 140’ + 40’ 4,4 km 13 PK 

TZ Adam Gruca (692) Tramwaje na bocznice! 140’ + 40’ 4,7 km 14 PK 

 



 

miniino – Na terenie kolejki wąskotorowej, do przebycia tuż przed, tuż po, lub pomiędzy etapami nocnymi.  

Budowa: Sebastian Janas (398) 

miniino – Na terenie dawnej piaskowni, do przebycia tuż przed, tuż po, lub pomiędzy etapami nocnymi. 

„Barbórkowo-Nocna szychta”; długość 790 m, 11 PK , limit czasu 30’, limit spóźnień 10’, kolejność 

dowolna, skala mapy 1:1000, mapa hipso-cieniowa. Budowa: Andrzej Wysocki (23/3) 

III.Plan imprezy 

piątek (6.12.2019): 
 
od 18:00 przyjmowanie w bazie, nocleg 
  polecamy również spacer krajoznawczy! 
 
sobota (7.12.2019): 
 
od 7:30 praca sekretariatu 
9:00 przywitanie uczestników, rozpoczęcie, 

odprawa etapu dziennego 
10:00 start pierwszych zespołów ( w terenie) 
od 15:00  obiad 
18:00 odprawa etapów nocnych 
18:15 wyjście na start etapów nocnych, 

rozpoczęcie ogniska i miniino 
po etapach powrót do bazy 
 
niedziela (8.12.2019): 
2:10 zamknięcie mety etapów nocnych 
do 8:30 wywieszenie ostatecznych wyników (godzina na ewentualne uwagi) 
9:40 podsumowanie i zakończenie imprezy 
do 10:30 opuszczenie bazy 
 

IV.Uwagi 

Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz zaleceń 
organizatorów. Ekipy ubezpieczają się we własnym zakresie, za rzeczy zgubione, a także szkody 
wyrządzone przez osoby trzecie i osobom trzecim w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności. 
 
Na terenie bazy prosimy o korzystanie z obuwia zmiennego i spożywanie posiłków wyłącznie na 
terenie stołówki. 
 
Na trasach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów, nawigacji (z wyłączeniem 
biernego zapisu trasy off-line) i komunikacji z innymi zespołami pod realną groźbą dyskwalifikacji 
całego zespołu. 
Ostateczna interpretacja wyników i postanowień regulaminu należy do sędziego głównego 
i kierownika imprezy 
Kierownik imprezy jest stale obecny pod numerem telefonu +48 660 099 692, a także w internecie 
:) 


