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Dotyczy załóg startujących w rundach turystycznych, przedstawiający obiekty które będą 
zwiedzane podczas poszczególnych rund oraz określający zasady przeprowadzenia testu z obiektu. 

Na wszelkie pytania odnośnie interpretacji niniejszego komunikatu organizator będzie odpowiadał na 
odprawie (termin odprawy określony jest w harmonogramie imprezy). 

1. Wykaz obiektów 
1.1. Runda nocna 

W czasie rundy nocnej przewidziane są dwa obiekty do samodzielnego zwiedzania. Obiekty 
znajdują się na trasie odcinka TN1 a czas na ich zwiedzanie (30 min) został wliczony w czas 
odcinka. 

Pierwszy obiekt: Aleja Pamięci Żołnierskiej w Legionowie 
Lokalizacja: Teren Parku Kościuszkowca na Osiedlu Piaski w Legionowie 

Drugi obiekt: Wystawa historyczna  
Lokalizacja: Tablice informacyjne wzdłuż ulicy al. Sybiraków na wysokości nr 23 (obok Muzeum 
Historycznego w Legionowie – Filia „Piaski” 

W wypadku obu obiektów należy zapoznać się z dostępnymi informacjami. 

1.2. Runda dzienna 

W czasie rundy nocnej przewidziany jest jeden obiekt do samodzielnego zwiedzenia. Obiekt 
znajduje się między PKC1A a PKC1B. Czas na zwiedzanie wynosi 60 min i uwzględniony jest po 
wykonaniu próby SZ i zaparkowaniu samochodu. 

Obiekt: Garnizon Modlin 
Lokalizacja: ul. Generała Józefa Bema 200, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 

2. Miejsce i czas przeprowadzenia testów 
2.1. Runda nocna 

Miejsce i czas przeprowadzania testu: PKC1, po  zakończeniu odcinka TN1, przed wyruszeniem na 
odcinek TN2. 

2.2. Runda dzienna 

Miejsce i czas przeprowadzania testu: META, po  zakończeniu odcinka TD2. 

3. Zasady obowiązujące w czasie testu (obowiązujące dla obu rund) 

Test turystyczny składać się będzie z 10 pytań zamkniętych, każde błędnie rozwiązane pytanie 
będzie skutkowało naliczeniem 50pkt karnych, za cały test maksymalnie 500pkt.   

W trakcie wykonywania testu ze zwiedzanego obiektu uprawnia się załogi do korzystania 
wyłącznie z własnoręcznie sporządzonych notatek. Zabrania się korzystania z wszelkich innych 
pomocy, w szczególności internetu, wykonanych zdjęć itp. Stwierdzenie przez sędziego złamania 
powyższego skutkować będzie nałożeniem na załogę kary w wysokości dwukrotności 
maksymalnych możliwych do uzyskania punktów karnych (kara 1000pkt.). 

 


