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Komunikat techniczny 

Organizator 
Oriento Expresso Team 

Partnerzy 
Nadleśnictwo Czerniejewo 

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 

Baza zawodów 
Bazą zawodów będzie boisko Orlik znajdujące się na terenie należącym do OSiR w Pobiedziskach na 
ulicy Kiszkowskiej 7 przy Stadionie Miejskim „Huraganu Pobiedziska”. 

Baza zawodów będzie czynna od godziny 07:00 do godziny 21:00 w dniu zawodów. 

Nie będzie możliwości zostawienia depozytu u organizatorów. 

Program w dniu zawodów 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną start poszczególnych tras odbędzie się w różnych 
godzinach. Prosimy o przybywanie do bazy zawodów nie wcześniej niż na godzinę przed startem. 

07.00 – Otwarcie biura zawodów 

08:00 – Start zawodników trasy TP 50 

09.00 – Start zawodników trasy TP 25 

10.00 – Start zawodników trasy TR 50 

11.00 – Start zawodników trasy TP 10 

16.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 10 

17.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 25 

18.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TR 50 

20.00 – Zakończenie limitu czasu na trasie TP 50 

21.00 – Zamknięcie biura zawodów 

Odprawa i start 
Na każdej trasie odprawa będzie się odbywać na 5 min przed planowaną godziną startu. Sama 
odprawa jak i start każdej z tras będzie na Rynku w Pobiedziskach. Odległość od bazy zawodów do 
Rynku to 700m. Weźcie to pod uwagę.  
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Trasy 
TP 10 – limit czasu 5h 

Trasa piesza o dystansie 12 km. 

Do zaliczenia będzie: 

3 PK na mapie w skali 1: 20 000 i 6 PK na mapie BnO w skali 1: 10 000 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna – scorelauf. 

Na punktach przewidziane upominki dla dzieci, a na mecie medale. 

TP 25 – dystans 25 km, limit czasu 8h 

Trasa piesza o dystansie 25 km. 

Do zaliczenia będzie: 

6 PK na mapie w skali 1:50 000 i 13 PK na mapie BnO w skali 1: 10 000 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna – scorelauf. 

TP 50 – dystans 50 km, limit czasu 12h, 

Trasa piesza o dystansie 50 km. 

Do zaliczenia będzie: 

14 PK na mapie w skali 1:50 000 i 13 PK na mapie BnO w skali 1: 10 000 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna – scorelauf. 

Zawodnicy dostaną na czas zawodów nadajnik GPS, a przebieg rywalizacji będzie można śledzić na 
stronie: www.sledzgps.pl/events/show/oriento_expresso_2021 

TR 50 – dystans 50 km, limit czasu 8h, 

Trasa rowerowa o dystansie 50 km. 

Do zaliczenia będzie: 

12 PK na mapie w skali 1:50 000 i 9 PK na mapie BnO w skali 1: 10 000 

Kolejność zaliczania punktów jest dowolna – scorelauf. 

Posiłek i nocleg 
Posiłek po zawodach w ramach deklaracji uczestników w formularzu rejestracyjnym będzie 
wydawany w bazie zawodów. Istnieje możliwość zjedzenia posiłku na ulicy Radosnej 6 w 
Pobiedziskach „Hotel  Restauracja Aleksandra” (www.hotelalexandra.pl). W tym samym hotelu 
można po uprzednim kontakcie telefonicznym zarezerwować nocleg ze specjalną zniżką dla 
uczestników rajdu – ponieważ w bazie zawodów nie zapewniamy noclegu. 
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Parking 
Parking będzie zlokalizowany na pobliskim terenie przylegającym do boiska Orlik. 

 

 

 Link do mapy 

Klasyfikacja końcowa 
O miejscu w klasyfikacji decyduje liczba potwierdzonych punktów kontrolnych, w przypadku takiej 
samej liczby potwierdzonych punktów kontrolnych o miejscu decyduje czas. Dla pierwszej trójki w 
kategorii mężczyzn oraz kategorii kobiet na trasach sportowych TP25, TP50, TR50 wprowadzamy 
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zasadę non ex aequo. W przypadku równego wbiegnięcia na metę, wygrywa zawodnik starszy. 

Dla trasy TP10 wyniki mają charakter poglądowy. 

Nagrody i wyróżnienia 
Dla pierwszej trójki w kategorii kobiet i mężczyzn na trasach sportowych TP25, TP50 i TR 50 zostały 
przewidziane nagrody. 

Na trasie TP10 na punktach kontrolnych przewidziane upominki dla najmłodszych oraz medale na 
mecie. 

Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy za ukończenie swojej trasy. 

Dodatkowo przed biegiem lub po biegu wśród wszystkich uczestników rozlosujemy szczęśliwców, 
którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
Do zobaczenia w sobotę! 


