
XV Jubileuszowy Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich  4 .11. 2006 r.  
 
Organizator: Oddział Miejski PTTK w Płocku 
  SKKT-PTTK :”Szop” przy LO im. Wł. Jagiełly w Płocku 
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Płocka. 
 
Cele Rajdu: 

1. oddanie hołdu poległym i pomordowanym mieszkańcom Płocka i okolic w 
obronie Ojczyzny 1920 r., 

2. aktywny wypoczynek po nauce i pracy. 
 
Kierownictwo tras: 
Komandor – Małgorzata Kwiatkowska 
Sekretarz – Jadwiga Kamińska 
Skarbnik – Anna Rudowska 
Kierownictwo tras: 
P 1 – Maria Tkaczyńska, Feliks Gołębiewski 
P 2 – Hanna Jankowska, Jerzy Karwowski 
P 3 – Józef Wrzeszczyński 
P 4 – Roman Sadowski, Zbigniew Cybulski 
 
Na każdej z tras znajduje się miejsce pamięci narodowej, gdzie drużyny złożą kwiaty i 
zapalą znicze.  
 
Trasa P 1:  
Dom Technika – spacer czerwonym szlakiem na Cmentarz Ewangelicki – Cmentarz 
Katolicki (Al. Kobylińskiego) – LO im. Wł. Jagiełły 
Start o godz. 10.00 sprzed Domu Technika 
 
Trasa P 2:  
Kościół Św. Józefa – Cmentarz Prawosławny – Cmentarz Mariawicki – Cmentarz 
Garnizonowy – LO im. Wł. Jagiełly 
Start o godz. 10.00 sprzed Kościoła Św. Józefa ul. Słoneczna 
 
Trasa P 3:  
Kosciół w Radziwiu – Cmentarz w Radziwiu, spacer szlakiem czarnym w kierunku mostu 
– LO im. Wł. Jagiełly  
Start sprzed kościoła w Radziwiu o godz. 10.00 
 
Trasa P 4:  
Borowiczki – Cmentarz Garnizonowy – LO im. Wł. Jagiełly 
Start godz. 9.30 z parkingu przed Cukrownią w Borowiczkach 
Dojazd na trasę we własnym zakresie. 
 
Trasa P 5: dowolna 
 
Warunki uczestnictwa: 
W rajdzie mogły uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne, 
zakłady i turyści indywidualni, którzy przesłali karty zgłoszenia z numerem trasy i 
wpłacili wpisowe. 
Młodzież szkolna mogła uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie 
ponosili odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy.  
Uczestnicy Rajdu ubezpieczali się we własnym zakresie. 
 



W rajdzie uczestniczyło 900 osób, głownie młodzież płockich szkół – 31 drużyn: 8 ze 
szkół podstawowych, 8 z gimnazjów, 15 ze szkół ponadgimnazjalnych oraz turyści 
indywidualni.  
 
W „Konkursie Piosenki Legionowej” wzięło udział 131 osób. 
 
Uczestnicy otrzymali: 

 opiekę przewodnicką na trasach, 
 pamiątkowy znaczek, 
 potwierdzenie punktów na OTP i KOT wpisane do książeczek, 
 puchary i dyplomy za uczestnictwo dla drużyn, 
 nagrody za udział w konkursie piosenki legionowej. 

 
Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w LO.im. Wł. Jagiełły. 
 
Podczas Rajdu obowiązywało przestrzeganie Karty Turysty i przepisów Kodeksu 
Drogowego. Każda drużyna zobowiązana była do posiadania podręcznej apteczki. 
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie Regulaminu oraz podporządkowanie się 
zarządzeniom kierownictwa Rajdu. 
 
Regulamin sędziowski: 
Wszystkie drużyny biorące udział w Rajdzie mogły ubiegać się o puchary za I, II i III 
miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i Kół 
Zakładowych PTTK. 
 
Obowiązują następujące kryteria oceny: 

1) za każdą osobę zgłoszoną na Rajd w terminie – 1 pkt, 
2) za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami – 5 pkt, 
3) za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie w zależności 

od jej stopnia  – 1 – 5  pkt, 
4) za przodownika w reprezentowanej dyscyplinie – 5 pkt, 
5) za nie przestrzeganie regulaminu – minus 5-50 pkt, 
6) za każdy kilometr pokonanej trasy – 1 pkt. 

Pozycje 2,3,4 Regulaminu winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i 
wpisane do karty zgłoszenia. 


